
























Het Nieuw

t o o N E E L

-WERKEN:
Waar in getoont werdt , het maken van

alderhande foortcn van Vuer-werken
, als Ka-

l
fteelen , Slag-fwaerden

, Draeken , Starren

,

Vuer*ballen , Raderen , Water-ballen , Vuer-
pijlen , Voet-foekers

, en veel meer anderè
Vuer-werken, die de Liefhebbers in het vervol-
gende fien konnen.

Samen gefielt door een Liefhebber der

felve Konft.

t’A M S T E R DAM,
By Jan ten Hoorn , Boek-verkooper over ’cOude

Heere Logement. 1678.





Aan den

L E S E r:
I

'

...

Waerde Leser,

\ T" A dien ik befig ben om eert

I Werk aan den dag te brengen,

XI genaemt Het Tooneet der Kon-

^ ften 5 het welke in ficlï bevat
fes Deelen, waer van dit van deVuer-
xverken het laetfteis$ en dewijl ik met
dit Werk noch eenige tijt van nooden
heb , eer het felven aan den dag fal ko-
men , en vermits ik de tegenwoordige
JFijt befpeur , ben geraden gedaght chc
Peel van de Vuer-werken voor af te la-

fen gaan , op dat de Liefhebbers , die
hun in defe tijt bemoeyen met het ma-
ken van alderhande foort van Vuer-wer-
ken , en dikwils onder defelven zijn

,

iie wel eenige Vuer-werken fouden wil-
.en maken , ten ware fy eenige onder-
richtingen daer van hadden

?

Hier op foo noodige ik alfulke Lief-
hebbers

, die in des tijts gelegehtheyt
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tot hun vermak van (mts zijn eenige

Vuer-werken tè maken , dat fy dit kleyii

Tra&aatje maar gelieven door te blade-

ren ,
Ihllen tot haar gerief daar in een

overvloet genoegen vinden , foo van

Kafteelen, Slag-fwaerden , Water-bal-

len ,
Fonteynen , Draken , Starren , Ra-

deren , en een meenigte van aldec-

hande foort van Vuer-pijlen , Voet-foe-

kers , en meer andere rarigheden , u

lang om hier te noemen: gelieft defr

onfè arbeyt in dank te aanvaerden , ei

verwacht het geheele Werk met de eer

fle gelegentheyt. Vale.
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Het Nieuw

T O O N E E L
Der

VUER-WERKEN.
C A P. I.

Een kort berigt om Vormen tot Vuur-

pijlen te maken.

r , .

- " ' '

Er men de Vuur-wcrkcn onder-
handen fal nemen, foo dient men
eerft een manier te weten hoe
men de Vormen maken fal , welke
alle van droog hout moeten ge-
maekt werden

, hoe harder hoe
r beter , want de gaetjes des te gladder fijn die men
! daer in boort, by exempel daar is Palm-hout,
Pok-hout ofgoet tay Efl’en-hout.

In \ maken van de Vormen moet men deze
I proportien gebruiken ; de Vorm moet fes-maal

I

zoo lang zijn als het gat wijd is
; want als de Vorm

j

ten halve duim wijd is
, in \ gat daar ze doorge-

boort is
, dan moet ze dry duimen lang wefen.

Eenig bequaem Hout gekregen hebbende,

I

laet'er een ront en glat gat in booren ; en om de
A 4 Vorm
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Vorm nogli net cn moy te hebben, foo laetden

Drayer het gat na de vormc van een Kanon drai-

jen , en maekt datter een voet toe gedrayt wert x

qp welke eenftukjen net gedrayt moet werden,

dat digt in ’t gaatjen van deVorm paft,welk ftuk-

jen twee duim-brect in deVorm moet gaen ; de

helft van dat ftukjen dat ingaet, moet een derden

dundcr gedracyt wefen , als het gaetjen van de

vorm wijd en heteynde daar van moetrqnt

afgedraeyt welen , dat het by nae een halve Noo-
te-mofcaat gelijkt ; welke dan dient om de halve

mont van de Kardoes te maken : in welk einde

gy een yfere draat moet fteken van ontrent vier

luimen lang , zoo met

maar tot de Aart-pijlen

t-pijlen wil maken

:

ijn-pijlen,ofRad-pijleq
v -

heeft men geen yier-draat van doen ; als hierna

geleert fal werden.

Een Vorm gemaakt hebbende, dient men ook

rollen en ftampers te maken , om daar mede de

Kardocfen voor de Vuir-pijlen te maken. Laat

voor eerft een rol maken tweederden deelen zoo

dik als het gaatjen van deVorm wijd is , dan moet

de rol twee derden deelen van een duim dik we-

fen : is ’t gad van deVorm anderhalve duim wijd,

dan moet de rol een duim dik ?ijn
, en zoo na ad-

venant moet men defe mate houden ;
te weten

,

de rol moet twee derden deelen zoo dik zijn, als

het gat van de Vorm wijd is, en gy moetfe fes dui-

men of meer lang maken : fuiken rol geprepa-

reert



dtr Vunr-werken. p
teert hebbende, moet men«en korte rol maken
van de Telvc dikte ontrent dry duimen lang, en
alle beyde eynden van beyde rollen moeten rent

afgedrayt zijn
; en in 't middel-punt van de korte

rol moet men een*yfcr-draat paffen dat in het ein-

den van de lange rolle heen gaat
, om het papier

der Kardoezen des te beter toe tenypen tot het

maken van het laet-gat.

Dan moet men de ftampers van goet hart hout
laten maken , want het des te beter wil aanzet-

ten ; de ftampers moeten ook wat dunder zijn als

de rollen , om des te ipackelyker uit en in te ha-

len ; maar om Logt-pijlen te rr^aken moet men
een holle ftamper gebruiken , daar een gat inge-

boottis, vier duimen diep
, en die gebruiken tot

dat men boven de priem of penne komt ; dan
moet men voorts een vaft houte ftamper gebrui-

ken, tot dat het opgevultis; en als men Lijn-

pijlen of Rad-pijlen wil maken , dient men een
vaft boute ftamper te gebruiken

;
want daar toe

heeft men geen holle ftamper Van doen.

I

.

» I i
.---

I
»>— «tw*».

C i ?• U-

Om Kardöêfen tot Vmr-pijlen te maken.

AAngaande het gebruik der rollen,neemt goet
fterk papier,om deKardoefen daar van te ma*

A 5 ken j
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ken ; fnijd dat dan op fijn lengte , dat net de leng-

te van de Vorm heeft; ft papier foo gefneden

hebbende, neemt beyde de rollen ,
enfteekthet

yfer-draat ,
dat in de korte rolle vaft is , in de lan-

ge rol , foo diep datter maer ontrent een agten

deel duims wijtte istufichen de twee rollcn;neemt
|

dan een lang papier
,
en rolt dat met een rol-bort,

op een effen taeffel , bank of kift ,
feer ftijfom de

rol : ft rol-bort moet een plat effen en glat plank-

jen zijn ,
ont^ ;nt twaalf duimen lang en fes dui-

men breet. Het papier moet foodanig om de rol

gerolt zijn ,
dat de korte rol maar fchaars een

duimbreet in ft papier fteekt
,
op dat de mont van

de Kardoes niet te lang mag zijn : als het foo ge-

rolt is , houd het papier met de rol in de linker-

hantvaft, en bint het papier met een fterkepees

ftijftoe ,
tuffen de twee rollen : en om dit gemac-

kelijk te doen, moet men een ooge met een

ftaart laaten maaken, daar een fchroef aan ge-

vijlt moet zijn , om de voorfchreven oog in een

paal te fchroeven, dan bint men een eyndeVan

die pees by de ring vaft
,
en wint het overige van <

de pees dat te lang is om een ront houtjen , tot 1

dat men ontrent i z of 1 4 duimen lengte heeft !

van de paal; dan neemt men de pees, als voor-

fchreven is , en doeter een ommeffag over het ge-

rolde papier, tuffehen de twee rollen, en trekt

het ftijftoe, en in het ftijf toetrecken moet, men

de linkerhant ook drayen , om ft papier netjes toe

te 1



IIder Vuur-werken.

te brengen. Hebbende dan de eerfte lengte van
?
t papier toe getrocken , rolt de tweede daar op
als vopren , en trekt het ook weder toe ; dit moet
mepfoo lange doen, tot datter foaveel papier

op de rol gerolt is , dat het ftijfjes in de koker

mag , als dan bint dp Kardoes fterk toe met bint-

gargn, indekerfdietocgetrockenis tuflchende

twee rollen; neemterdan beyde de rollen uyt,

en zoo de mont van de Kardoes te lang is
,
fnijdfe

afop fijn lengte : Nota ,
let dat na de groote des

Kardoes toe te trecken ;
en een groote peesfal

al te wijden kerfmaken tuftenen de twee rollen.

C A P. III.

Om Vuur-pijlen te vullen en aan tefitten.

OM een Logt-pijl te maken ,
dient men een

yfere pen óf priem te gebruyken op de

voet van de Vorm; die zoo dik moet
zijn als een fefdedeel van de Vorm wijd is ; en on-
trent vier duimen lang fpits gevijlt hebbende

,

fteekt dan de voet van de Vorm in deVorm ; al-

dus fteekt de Kardoes
,
die gereet is om te vullen,

in de Vorm, en flaat met de holle ftamper de

Kardoes nederwaars
,
digt en net op de voet van

deVorm : dat gedaen zijnde , weeft voorfichtig

,

onv'er de twaalfde part van dat gedeelte der com-
pofi-
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pofitic
, dat de Pijl houden fal, feffcns in teftekefl:

by voor-beeltals de Pijl een heeleonce compo-
sitie houden fal

,
zoo moet mendcr ontrent de

twaalfde part van een once t’eftèns indoen : de
regte twaalfde part van dePiji da^n gevonden heb-
bende, zoo maakt een maat van blik of hoorn,
die juift foo veel inhout , en dan heeft men niet

meer te doen dan maar telkens de maat te vul-

len , het in de Pijl $e fteken , en ’t aan te fetten

:

hebbende dan een maat gemaakt , zoo neemt een
maat van de Compofitie

, en doetfe in de Kar-
does , die in de Vorm geftoken is ,en flaat dan op
de holle ftamper met een hamer vier of vijfmaal

,

dog niet te h^rt
,
want de Kardoes mogte komen

te ber(len ; ook niet te fagt , want dan foude de
Pijl alle te gelijk afgaan , en dikwijls berften:

maar het moet redelijk hart aangefet zijn : vult

dan de maat weder
,
en doet het in de Kardoes en

flaater vier of vijfmaal op : cn aldus flaat men
met de volle ftamper, tot dat men foo hoog ge-

komen is , dat men boven de naaide is
; dan

moet men de vaft boute ftamper gebruiken, cn

daarmede continueelijk vullen
,
tot dat mende

dikte van de Pijl boven de pen ofpriem is; want
laat de Pijl zoo groot of zoo klein wefen als ze

wil
, evenwel moet men fe niet hooger vullen met

de vaft houte ftamper boven de pen, aft de Pijl

dik is
,
en ook niet lager ; want zoo men hooger

vult als de dikte van de Pijl j zoo falze met een

bogt



ierbuurtwerken, t j

bogt Weder neder-daalen ; en zoofc lager gevult
is, foo ialieberftcn eerfe haar hoogte heeft : de
Pijl zoo matig gedreven zijnde , ftoot mén fe uit

de Vorm, met zoo weinig forfe ais mogelijkis.

De Pijl dan uitgenomen zijnde , foo fnijd het

©verblijfzel van ’t papier dat boven de com-
pofitie is

,
net en digt af j te weten als het redelijke

groote Pijlen zijn
, maar foóze van een halfon-

ce ofwat meer zijn , behoeft men ze niet afte fnij-

den , miar moeten op dufdanigc maniere gehan-

|

dek werden. De Pijl behoorlijk opgevult zijnde,

doet alleenlijk op de compofitie, fondermeerte
doen , ontrent een vinger-hoet völ boskruit en
fet het aan ; en doet daar een prop op

, die mede
op het kruit wel aangezet moet zijn; en docter
dan het överblijffel van het boskruit boven op 9
dan is de Pijl gerect om aaneen rijs of rietje te
binden. Maar een grooter moet het afgefneeden
werden ; neemt als dan een halfvel papier, en legt
de gevulde Pijl daar op , met de mont van de Pijl

nau linker hant toe , en fóodanig dat de mont
Van de Pijl een weinig binnen het papier komt

;

rolt dan de Pijl in 't half vel papier met een wei-
nig ftijffel beftreken , om dat het , als’er de Pijl in

f
crolt is, foude vaft geplakt zijn

, dat het niet we-
er los gaat eer menie bint : als dan bint dat half

vel , in de Kerfdaar de Pijl toegetrokken is
, met

bint-gaaren ; neemt dan de Pijl en doet een wei-
nig boskruit op de compofitie, en fes fevenof
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meer fterren , zoofe neffens malkanderen leggeil

konnen j
en begeert men meer fterren , doet eerft

boven op die fterren een weinig Buskruit , en op

het Buskruit weder foo veel fterren als neffens

malkanderèn leggen konnen , en boven op die

fterren doet eenflag, van de groote gemaakt

,

als de Pijl is, dat hetjuift in het voorfeyde half

vel papier, daar de pijl in gerolt is, paft, en wringt

het overblyvende papier, dat boven dë flagh

komt, fcherpachtig toe, en doet daar een peper-

huis boven op. De manier om flagen en peper-

huisjes te maken fal men daar na leerert. Byal-

dien men nog meerder fterren op de Pijl hebben

wil , moet men een hooft op de Pijl maken : als

volgt, rolt eenftukpapièr op de hoöft-rol ; de

hooft-röl is een rol gemaakt ontrent twee dui-

men dik , en ontrent vier duimen lang ; twee van

de vier duimen moeten juift fo dun gedrayt zijn ^

als de Pijl dik is ; d^anderé twee moeten vier dui-

men dik zijn. R olt het papier op die rol, en trekt

het met fterk bint-garën digt 'op het dtrnfte eyn-

de van de rol, op dat de kas digt op de Vüur-pijt

fluit, en ontwoelt het ,
daar het foo töegetrok-

ken is, met grauw gaaren,en bint het vaft ; neemt

dan de Pijl, die gevult is, en fet de Hoot-kas

daarop, foodanig dat de bodem vandeHooft-
kas gelijk komt met de Pijl, daar het bydecom-
pöfitie afgefneden is : dan hebtgy een kas boven
op de Pijl

, om verfcheide kleine Vuur-werken in

te doen. CAp.
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C A P. IV-

Óm de kleine Vuur-werken loven op de

Hooft-kas teflellen fónder/lag
ofmet een/lag.

>

/"^M vfeelderley Vuur-werken in ecntefte-

1 Jken
,
als Sterren , Klakke-bofl'en , Serpen-

^-^ten, ofGoudeofSilvere regen, en dier-

gelijke, die als de Pijl in de Logt verteert is, een

klap geven Tullen , en ook met de andere Vuur-

werken , die in de kas zijn , boven op de Pijl aan-

fteken en doen uitvliegen , ft welk heel vermake-

lijk en playfierig is om fien ; hebbende dan als ge-

: fegt is foo een kas gemaakt , fteekt dan de Vuur-

pijl in ft kleine eindeken van de kas , dietevoo-

ren foo gemaakt is , datze op de Pijl digt fluit , en

bint de kas op de Pijl, maar bintfe voorfigtig,

datgyde compoflten van binnen niet befchadigt

j

met te hart te treckcn in ft vaft maken van de

; kas.

De kas alfoo vaft gemaakt hebbende , ftroyt

een weinig Boskruit op de bodem van de Hooft-

kas , en doeter dan foo veel fterren in , alflcr ge-

mackelijk by malkanderen inleggen konnen ,

maar niet d'een boven de ander ; en wilt gy meer

als een laag met fterren hebben in ft hooft van de

Vuur-pijl , foo doeter een weinig fijngeftooten

Bus-
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Buskhiit boven op de éerfte laag; fterrcn , efi

doefer ook een weinig geftooten Buskruit op dt
tweede laag , en legt daar op Serpenten en Klac- l

ke boffen , foo veel alfcr gemackelijk in leggen

konnen , ën dat ze ook vry en liber uitloopen

konnen ; dan moet gy kleine peperhuisjes ma-
;

ken, om boven op de Pijl te placken, dog dc
j

punt vari dë peperhuisjes opwaarts , om dat dè :

Pijlen irihet opvliegen te frteldëtdoor dcLogt
fouden dringen * ook dëgezeide Vüur-werken,

dien daar boven op zijn , in te houden, en te be-

waren ; welkë peperhuisjes aldus gemaakt zijn r -j

neemt eén paffer , en trekt een Cirkel op een pi* ,

pier , agt duimen van den Diameter , zoo het tot

een Pijl is met een kas boven op : maar foö het

töteen enkele Pijl is, dan behoeft gyden Cir-

kel maar van twee duimen Diameters te trecken ; j

(Diameter is, dié eën linie, rörtde kloot of
Cirkel in twee even gelijke deelcn deylt.) Snijt

dan hetrontlels uit het papier
>
enfnijd die dan

weder dwers in de middcl-punten door , dan zijn-
j

der twee halve Diameter*.

Neemt een van die papiertjes en buigtfeom ,

tot dat beide de platte zijden aan malkanderen
j

voegen , en plackze foo vaft , en laatzc dan droo-
j

gen ; als dart moet men der een weinig geplukt

Katoen boven op de kleine VuutwerKen inftc* I

ken, om die voor het hotzenoffehade tebevry-
j

den j fmeert dan de binnenfte kant van het peper- j

huisje
]
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huisje met Hijfzel , en fteekt het dan boven dc
Pijl, t'ccnemaal gemaakt en gereetom aan een
rijsjen te binden: maar defe zoort van Pijlen,

meteen hooft daar bovenop, geeft geen (lag,

maar zijn eftcr wel te maken
, en dat op dufdani-

gen manier : als men twee lagen Herren op mab-
kandereri geleit heeft 4 neemt dan een geprepa-
reerde foort

, ën fet die boven op de Herren iii

\ middën van de hooft-kas , die op de Pijl is ; en
[vult de ledige plaats, die rontom dieföbrtis,
(met fchagten

, die met Boskruit en Houts-kool

.

(onder malkander gemengt* en halfgevult zijn,

SoftotBerren met Hagen* ofkleine Serpenten,
idoet'et zoo veel van in , als’er in kan : fmeert dan
jhct peperhuisje van binnen met Hijffel* en fet het
boven op , en bint het op een rijsjenvaft.

C A P. V.

Om de Vuur-pijlen op te maken , en op ck
Rijsjes of Tinen te binden.

S
Teekt voor eerH e en Huk Katoen in het laet-

gat van de Pijl , en bint daar een Huk papier

\

over, opdat het K atoen niet weder afen valt;

f^it Katoen moet in Olie van Kampher geweikt
worden ; en rolt het dan in poeder van Boskruit*
fen hangt het dan op óm te droogen; als het droog

B is,

I
'

'

I
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is, gebruikt het dan om daar de Pijl by aan te fte-

ken , dog fommige nemen alleen van de Compo-
fitie daar de Pijlen van gemaakt werden, welk be-

ter ht deCompofitie in ’t laat-gat van de Pijl

wel ingedaan , en dan de mont van de Pijl mcdei-

gevult
j en aangeftokert lijnde

, Tal Telden miflen
:|

dog het Katoen is beter om groote Pijlen aen te

fteken > die meerder ruimte in het laat- gat heb*

ben > én ookom andere VUur*werken aan te fte-

ken * gelijk hier na fal belchreven werden i dai

moet mert een rijsjen nemen * ontrent agtmaal

lóQ lang als de Pijl is * heel moy en regt
, Tonder

fcheuren ofquaften,en fnijt het dikfte einde van't

rijsjen een weinig platagtig , op dat dePijl te beter

daarop paffen mag, en tevafter op ftaan Zoude

bind dan de Pijl eerft op het rijsjen , daarfe toegei

bonden is om het laat-gaat te maken 5 want zoo

gyhet hooger bint, zoo foutgy de Compofitie

die binnen is
,
befchadigen , en by geval hét gaat

jen ,
dat in de Pijl is, toetrecken : als bet dan zoc

gebonden is , zoo bint de Pijl weder op het ander

einde, tuflehen de Ootnpolitie en de kas, daai

d'andere Vuur-werkert in fteken; Want daal

kont gy geen fchade mede doen aen de Pijl o

Vuur-werken; de Pijl dan foödanig gebondei

hebbende , legtze dan met het rijsjen op u vinger,

ontrent twee duimen van de Pijl ; en foo het rijs*

jen de Pijl dan opweegt , foo is het rijs te fwaar
j

fnyt^er dan een weinig af, doet dat foo lange tol

da
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«lat het water-pas hangt : tot het aanfteken moet

IY een vierkante ftok hebben j de lengte van eeii

lalvePiek j onder met een yfere punt, om in

«Paarde te fteken
, ên op die ftok moet een ftuk

houts gepaft lijn
, dat óp en neder fchuiven moet,

en acn de eene zijde van het houtje moet een
fchroefgemaakt fijn

, om het , als het gefeide ftuk

op fijn hoogfte gefchovenis, daer by vaft té

fchroéven i aan de andere zijde regt tegen ovét
de fchroefmóet een ront gebogen yfer-draet vaft

gemaakt zijn
, om het van de Logt-pijl daar ih té

fteken * en dan boven op dé ftok moet men eétt

yfere £>ert ui flaarij op een regté linie met hét
yoorfchreven omgebogen yfer-draet j én aldus
is de ftok klaar om te gebruiken : in het aahftè*

ken van de Pijl fteekt het rijsjen door het ringet»

|en varl het yfer-draat
* dat op én neer fchuift * êft

hangt de Pijl op de gefeide pen* boven op de
iftok, eri fteekt dan de Pijlaen brant, isze goét
jfoo falze regt op gaen in de Logt

* maar berftfe in

het aanfteken
j dan is de Compofitie te fterk j of

het laat-gat is te klein : maar is het datfe in *i op*>

vliegen een bögt maakt ofnederdaalt , dan is de
Compofitie te f\vak,of tehoog gevult boven ét
pen met de vaft-houte ftamper.
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C A P. VI.

ÜM een dobbele Logt-pijl te maken , zoo dat

ze als de eerfle verteert is , de tweede

aen brant ftekenfat.

’ ’ |

VOor eerïï moet men een groote redelijke

Pijl maken , van ontrent vier of vijfquar-

tier duims Diameter: als men zoo een

Pijl gevult heeft ,
zal men het overblyvende pa-;

pier zoo digt by de Compofitie niet affnijdenals

men de andere doet, maar het moet ontrent een

duimhooger als de Compofitie afgefneden fijn

;

bint als dan de Pijl als vöoren , op een rijsjen : den

eerfte Pijl gereet fijndc
,
neemt dan een ander ge*

vulde Pijl
,
maar fe moet net van die grootte fijn

,

als de eerfte Pyl in fijn halve wijtte isjOm datzege-

mackelijk in de eerfte Pijl mag gaan ; en op dc

tweede Pijl zal men cerft een deel fterren fetten

,

en ook een flag
; en op die flag een peperhuis

neemt dan een rijsjen , en als men dat ten naeftcr

by op fijn lengte gefneden heeft , zoo fal men hc

mede op het dikile einde fnyden
,

juift de lengt!

van de tweede Pijl , en maakt daar dan een kerf

ontrent een derde van de dikte van ft rijsjen diep

neemt dan dat rysjenin dehant, en ontrent d<

lengte van de Pyl beneden de kerf fnijd het plat

agtig , na boven toe , itiede zoo diep als de gefei
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, en bint die,

Pyl ontrent

dry cjuartiey duims lager , als de gefeide kerf,

maar bint voorfigtig dat gy de Compofitie niet

•en befchadigt j en bintze dan weder boven tuf*

fchen de (lag en de vaftc Compofitie, als dan pro**

beert met de vinger offein balanceis; zooniet

maekzeinhaar balance , als dan vult het laat-gat

Ivan de tweede Pyl met fijngeftooten Boskruit,

en doet boven op de eerfte Pyl een weinig fijn ge1

,fto.oten Boskruit
,
maar niet te veel ,

met een fter-

jre 6 of 7; en fet daar de tweede Pyl bovenop,
zoodanig dat beide de rysjes neftens malkan deren

leggen ;
en men moet op het rysje van de eerfte

Pyl ontrent 2 voeten van de Pyl , een klein oog-

jen maken van yfer ofkoper draat , om het rysjen

van de tweede Pyl intefteken , om ze voor fcha-

dc, of 't afdrayen tc bewaren in 't opvliegen;

vult het laat-gat van de eerfte Pijl met de Corn*
politic daarfc af gemackt is

,
en ftecktze aem

i

i

1

C A Pa
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Cu. VIL
I

Om een Logt-pijl te maken
, dewelke in het op-:

vliegen op twee verfcheide reifen een Ser-

pent zal uitfehieten , het welk zal

fchijnen als twee nederjehie-

tende Sterren.

E
En redelijke groote Pyl op een rysjen gel
bonden hebbende, neemt dan een rol een

weinig dicker als de Serpenten , die men tot

fuiken Pyl gebruiken wil , ontrent een vierde var

een duim dik
;

rolt dan dry ofvier dikten van pa-

pier daar op , om een kas te maken
,
en plakt d<

kanten vaft , dat het papier niet uyt en fchiet

maekt twee fuik e kaden , en plaktze aan weder-zy

den van de Pyl, aen elke zyde een, met papieri

bandetjes ; neemt dan een boor , en boort ter zy

den op de Pyl daar de kaden op geplakt zijn eer

gat
, ontrent dry duimen boven de mont van d<

Pyl, pas door het papier, tot aan deCompofitii

toe
, en niet dieper

,
want foo het dieper geboor

is, is het in gevaar van berften, vult dan het ge

feidegatmet Buskruit; neemt dan een Serpen

datjuiftinde kaden paft, en doet dat in de kas

met de mont om hppg , zoo diep in , dat de mon
daer van gelijk is

,
met het gefeide gat dat in d

Pyl geboortis, en zoo de kas langer isalshc

Ser
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erpent ,
foo fnijdze gelijk af, met de lengte van

t Serpent, en plakt een dun papiertjen daar op

,

op datter het Serpent op ruften mag ; vult dan de

mont van ft Serpent met fijn geftooten Boskruit,

Cn ook ontrent het gat dat in 'de Pyl geboortis,

op dat het door ft geleide gat aen bram raakt ;
als

dan plakt een papier boven op de mont van ft

Serpent, enfettereen klein peperhuisjen boven

op; dat gedaen zijnde, boort een ander gat aen

de ander zijde van de Pyl, ontrent dry quartier

duims boven de priem, in ft vafte gedeelte van de-

Pyl, juift tot de Compofitie toe, gelijk vooren

gefeitis, en voegt daar een Serpent aan, gelijk

aen de andere zijde , neemt een rijsjen
,
en bint de

pijl daar aan ,
foodanig dat de twee Serpenten aan

weder zijden het rysjenzijn, en het rysjen inhet

midden , en maakt de Pyl in balance,

C A P, V 1 1 I,

I'

.

v '

' ""
t

'

-

"

Verfcheidè Compojitien tot de Pijlen , en

voer eerfl tot een once.

N Eemt goet Boskruit een pont ,
houtskool

vier oneen
, en mengt het onder een,

wanneer het te vooren ghefift is ghe-

weeft.
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Een ander.
Neemt goet Boskruit, Salpeter en Houtskool,

van elx vier oneen
, mengt dit t’zamen.

Een ander.
• Neemt boskruit een pont, houts-kool vier
oneen

, falpeter en fwavel van elx twee oneen.

Een Compofitie tot Pijlen van twee a
dry oneen.

Neemt boskruit vier oneen
, falpeter anderhalf

once
, menget onder een.

Een Compofitie t
s
otpijlen van vier oneen,

N eemt boskruit vier pont
, falpeter een pont

,

houts-kool vier oneen
, menget.

Een ander.
Neemt boskruit vier pont, falpeter een pont

,

houtkool vier oneen, fwavel een half'ónce,
menget.

Een ander.
Neemt boskruit twee pont, falpeter twaalf

oneen
, fwavel dry oneen en een half, houtskool

vijl oneen.

Een ander.
Neemt boskruit een pont

, falpeter een ha[f
pont, fwavel fes oneen, houts-koolen feven
Oneen,

Com-
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Compofitie tot pijlen vanvijfoffes oneen

.

Neemt buskruit twee ponten vijf oneen, fal-

peter een half pont
, houts-kooi fes oneen

, fwa-
vel en ftaal-vijlfel elx een once.

Een ander.

Neemt bosl^ruit en falpetcr elx twee- pont,
z\vavei een pont

, hp.uts- kool twaalfoneen,

Compofitie tot pijlen van tien of
twaalfoneen.

Neemt boskniitfcventien oneen
, lal- eter vier

oneen , fwayel dry oneen en een half, houeskoot
een once.

'

Compoftie totpijlenvan een of tweepont.

Neemt buskruit twintig oneen, falpeter twaalf
oneen, houtskool dry oneen, fwayel en Itaal-vijl-
?cl van elx een once.

Compoftie tot Logt-pijlenvan agt ,

negen oftienpont.

Salpeter agt pont
, houtskool twee pont en 1

3

oneen
, fwavel een pont en vier oneen , ftaal-vijl-

zel twee oneen.

Nota hoe grooter de P
i

j

.1 is
, hoe minder kruit

I

men gebruiken moet ; want een groote holte kan
I
*00 veel buskruit niet verdragen.

B
5 Cap,
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C A P. IX.

Om een aard*ge /.art-pijl te maken *

N Eemteen Kardoes van Papier, welk ge-

maakt is als de Kardoefen van de Logt-

pijlen
; want de Kardoefen zijn allega-

der op een maniere gemaakt
,
groot en klein

;

maar daar is dit onderfcheittuflchen het maken

van de Logt-pijlen en andere Pijlen: men ge-

bruikt in het maken van de Logt-pijlen een holle

ftamper, maar in het maken van de anderen ge-

bruikt men een yaft boute ftamper, en daar fteekt

geen pen inde voet van de Logt-pijlen : om de

Aart-pijlen te maken, foo neemt een Kardoes,

en fteekt die in de Vorm ,
en flaet’er met een vaft-

houte ftamper twee of dry (lagen op pm het pa-

pier digt te doen fluyten in de Vorm, neemt’cr

dan de ftamper uit
,
en begint ze met de Compo-

fttiete vullen voor de Aart-pijlcn ; neemt dan de

maat daarmede gyze vult,en vultze met de Com-
pofitie

, en doet net in een Kardoes, (laat dan met

de vaft-houte ftamper vier of vijfdagen daarop;

doet dan weder een maet vol daar in , en (laat we-

der dry of vier (lagen met de ftamper ,
dit tot

twaalfmalen hervattende; want de maet moet

maar juift de twaalfde part van de Compofttie

houden
,
dat, als boven gefeit is ,

in de Pijl gaan

moet, en moet maer ontrent vier duimen fijn ,

want
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want gy moet de Pijl maar ontrent vier duim
hoog vullen. Neemt dan de voet van de Vorm
af, en ftoot’er de Pijl Toetjes uyt : fteekt'er dan de

houte rol in, en woelt de pees eens om de Pijl,

tuTTchen de houte rol en de compofitie
, en trekt-

ze ftijftoe
,
gelijk gy deed

,
als g.yfe eerft toetrokt^

omftlaat-gat te maken
;
hebbende dan de Pijl

tuflchen de houte rol
,
en de Compolitie Too toe-

getrokken, bintze dan daar in dat kerfje heel

vaft , met goet fterk bint- garen
, en fteektzedan

Weder in de Vorm, endoet
J
er ontrent een, of

anderhalve vinger- hoet vol goet ongeftooten

buskruit in
, en tlaet’er met de ftamper dry of vier

flagen ftijf op; want als de Pijl in de Compofitie
verteert is, danfal dat buskruit een -flag geven $

als gy \ met dry of: vier flagen foo digt in mal-

kanderen aangefet hebt , dan vout het. binnenfte

van de Kardoes dry of viermaal om , op het

kruit, en flaet'er dan weder twee ofdry flagen met
de ftamper op; ftooter dan de Pijl uit, en bint

liet overblijffel van het papier met goet fterk

bint-garen digt toe
, by het buskruit

,
en knoopt

bet vaft; neemt dan een opgeblafen blaas van
een Verken ofte Os

,
en fteekt de Pijl half wegen

in de blaas , en bintze dan digt toe ,* zal goet en
gedaen fijn. Om nu te gebruyken, foo hout
de Pijl in de hant vaft, daerze gebonden is inde
blaes, en doet dan een weinig Compofitie in de

mont yan de Pijl
, fteektze dan aan met een lont

,

en
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en fai een wyle tijts brapden als een kaers,tot dat-

ze binnen aen brant is
;

als zc dan binnen aan

brant is , foo werpt ze op de aerdc , foo fult gy het

zelve met groot vermaak aenfehopwen.

C A P. X.

Een Foyer tot Vuur-werken die haar wer-

kingen op de aarde doen,

DE Poeyertot Slangen of Serpenten is an-

ders niet als fijn geitooten boskruit: 't zel-

ve gebruikt men voor Aart-pylen, Rader-
pylen, en andere; en zoo zetekragtig fijn, kan
menfe verfwacken met een weinig houtskool.

C A P. XL
Om verfchelde kleine Vuur-werken te rr\a~

ken die men in de kas van de Logt-

pijlen doet,

VOoj: eerft , van Siivere cn Goude regen :

om dat te doen moet men veel Ganfc

fchagten nemen, van welke deveeren tot

defchagttoeafgcfneden zyn; en om goude regen

te maken , neemt een half pont geftgoten b°s-

kruit*
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lvruit
, eri dry oneen houtskool geftöotcn, en vult

ze daar mede , fteektzc dan in de kas van de Pyl v
rriethetopen-eynde nederwaarts, om datfelig-

télijk aan brant fouden raken ,
lbo drae als de Pyl

verteert is , die dan in de Logt uitvliegen lullen

als Goude regen. En om Silvere regen temaken

moet men de fchagten vullen met de Compoli-

tie van de witte fterren , en gebruiktze als

vooren.

C A F. X I L

Poyer tot Sterren en vlammende vuuren ,

Om eèn vlamment vüur te maken dat

men in de mout van de Serpenten

en Water-pijlen doet.

NÊemt boskruit een once, falpeter viet

oneen
,
fwavel twee loot , campher twee

dragmen. Menget onder een.

Nota. De campher moet men mét een weinig

Olie vryven , en dan zoo onder het ander poeder

roeren.

Toe*/er tot -Sterren van een blauw
rcrode koleur.

Neemt goet boskruit agt oneen, falpeter vier

oneen

,
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oneen , levende fwavel twaalf oneen ,
friaakt hief

een deeg afmet twee oneen Brandewijn 3 en een

halfonce Spijk-oly ; en maakt daar kleine klont-

jes van,foó groot als erwiten, rolt dit dan geftoo-

ten buskruit ,
en laatze droogen.

Een anderfiort van Sterren.

Neemt een rol Ontrent een vierendeel van ceti

duim dik i rolt daar een perkement om , en plakt

de uiterfte kant met ftïjffel vaft, Op datze niet we-
der uit oflos loopt : neemt^ef dan de rol uit * foo

hebt gy eén koker ofkas > vultze dan met twee

compofitie* en iet het alles wel ftijfaen J neemt
dan een fchèrp mes s eii fnijd de kas * zoo gevult

in kleine fttikjes een vierendeel duims langte , eri

dopt het eene einde van dit ftukjen in warme lijm*

en laat het alfoo droogem

jVoeyer om witte Sterren te maken.

Neemt boskruit vier oneen, falp eter twaalf
(

oneen
, fwavel twee oneen > camphef een once,

menget ortdef een. Neemt dan een ftukjen grauw
papier

,
en doet daar een weinig van dit poyer in

j

bewint het dan in ft papier zoo ront als het mo-

f
elijk is

i
bint het dan met fterk grauw gaten toe

;

oortef daar dan twee gaten kruis-wijs door
heen * en vult die gaten met meel-poyef 5 om dat

het daar door vati binnen aen brant foii faken.

Poyer
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1

foyer tot Witte Sterren.

Keemt boskruit vier oneen, falpeter een pont,

fwavel een half pont , camplier een half once.

,

s
Geftootenen gelift zijnde, menget onder een,

maakt daar met water een deeg af, en handelt daer

: mede als boven in de blauw roode gefegt is.

C A P. XIII.

Sterren die een flag geven als de helde-

re brant verteert.

K

NI Hemt een korte Serpënte koker , en
maakt foo veel Kardoesjes als gy Sterren

hebben wilt , maar desizelfs monden
moeten eens foo lartgh zijn als men gemeenlijk

|

voor de Serpenten maakt ; doetze dan m de Ser-

pente koker, vult het een halfduim op met^bus-

|
kruit , met een prop daar op , en bint het einde

heel fterk toe ,
fnijt het kort af

;
fteekt een priem

!
half-wegen in het laat-gat, daar gy't kruit in doét:

j

en daar laatkruit in,en vult de mont met het poyt r

van de witte Sterren, fteekt dan dezelve opeen

i

Logt-pijl ,
met de mont neerwaars , en zy lullen

als dePyl verteert is, een tijUang helder branden^

«n daar na een flag geven.

Cap.
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C A P. XI V.

Om een Sterre met eenftaart te maken.

N Eemt een ftuk vah *t vborfchreven deeg $

daarmenfterren afmaakt
, rolt het lang-

werpig uit; douwt daer dan een ront

houtjen, de dikte van een fchagt, eindelings in *

trektter het dan weder uit
, en rolt de voorichre-

vèn Sterre zoo gemaakt, ingeftooten boskruit*

en laetze droogen ; als men ze ontfteken wil , zoo
vult die holte in 't midden met buskruit en
houtskool , van elx even veel ; eh doopt het ein-

de in warme Lijm
, doet het dan in de Pijl

, op het

poeder dat mee in de lijm geweeft is , zoo fal dit

ten Sterre fijh , welke een rolfen ftaart uitféhict.

C A p. XV.

Een ander manier.

NEemt vijfoneen Brandewijn; fmelt daer

anderhalve once Gainpher in: doopt daer
Wat Katoen in, rolt het in kleine klomp-

jes, en rolt de felve weder ingepoedert buskruit
en fwayel, elx eyen veel

, en laatze dan droogen.
j



'der V'mr-werkenl
3 j

C A P. XVI.

Om Serpenten te maken.

ï -5 ' 7 f

•
'

,

’

een Vorm mét een gat maken
, ontrent

het derde van een duim wijd , met rollen ert

vaft-hoiiteftampers na dê zelve Tnaet; rolt

;dan Cen lengte papier op dé rol , tot Kardoefen „

en trekt die toe
,
tuflchen dë twee rollen

, om het

iaat- gat te maken, met een dunne peës; en vult

die dan dry duimen hoog met geftooten buskruit

Jfïjn gelift ;
neemt het dan uit de Vorm

, en lïeek”

ter de rol ,
in en trekt het toe tuflchen u compofl-

tie en de rol met gefeide pees , en bind die dan

yaft, en doetfe dan weder in de Vorm,vult hét eert

jduim-breet met goet boskruit, doeter dan een

prop op,en zet het wel aan; neemt defelve dan uit -

deVorm , en bint het digt toe ; en als dan is ’x ge- :

kaan : vult dan de mont van "t Serpent met het;

poeder voor witte Sterren ,
en fteëkt het aën.

C A P. XVII.

Om/lagen van Logt-pijlen te maken,

Kardoefen en Vormen moeten zijnak

}die van de Vuur-pylen; maar fy moet

rnaér vier duim lang zijn
,
en dc rol moet

C irieë*
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tnecr als een derde duim s dik 'fijn ,
als het gat vatt

de vorm wyd is
,
op darter te meer papier in gae

,

om de Kardoes dikker te maken ; want daar door
j

komt de groote flag. Doetzedan in de Vorm,

vultze twee derden deelen vol ,
en zetze hart aen

j
j

doeter een goede prop op , en douwt er dan tien

oftwaalfvan de binnenfte vouwen des papiers op
J

de prop 4 en fet het weder aen ;
neemt het daer dan

uit, en bint hef fterk toe, digt by'r papier, dat

over het kruit gebonden is.

Defe Slag- pylen gebruikt men tot Logt-py-

lenJ maar als men de flagentot Cafteelen, Ser-

penten en Vuur-kolven gebruiken wil, moet

men eerft een prop in doen, eer men der buskruit

in doet, en dan het buskruit, en dan daar een

prop opgelet ,
en als voren opgemaakt ; en om

tot voorfchreven Vuur-werken te gebruiken

,

zoo moet men ter lijden ,
en ontrent het midden

een gat booren ,
half-wegen de dikte van de flag

,

zoo wijd datter een fchagtin gaan kan, doet als

dan een fchagt in 't voorichreven gat, en vult die

met fijn geftooten buskruit.

Om tot Pylen te gebruiken, moet mert een

klein priemtjen in \ laat-gat fteken ,
tot half-we-

gen het kruit, of doetter dan een weinig fijn ge-

ftooten buskruit by , en vult dan de mont van

de Slag-pylen met geftooten boskruit, zetfedan

met de montnederwaaats in de Pyl , op de Com*

pofitie,die in de Pyl iengefet is,dat,als de Pyl ver-
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teert is

, een flag fal geven , {etter dan fcfch peper-
huisjen boven op.

C a P. XVIII.

Lijn-pijlen oftë Lijn-loopers.

LA et teli kleine Vórm maken van eenhaivë
duim wijd in ft gat

, met een ftale priemtjeii
inde voet, maakt ook rollen en ftampers

ha de felve maet , maakt dan Kardoëfen, en vultcr
een op met geftooten buskruit

, ontrent vier
duim hoog

i neemtftrdiè dan uit, en vult al we-
der een ander 4 duimën hoog; neemt'er djé
öok uit , eh doet de rol in de Kardoes , en trektze
digt toe, tufl'chen de rol en de Compöfitie, datter
maer pas een laat-gat blijft; doetze weder in dé
Vorm ^ en vultze ontrent anderhalven duim met
boskruit, enfet het digt eh hart aan; duwt dan
den binnenfte van de

5 of 6 van de Kardoes op
het kruit ; en ftoot dat dan hart op het boskruit

;

neemts’ër dan uit, en bint het overblijfzel vatt
\ papier digt tóe; neemt dan de eerfte Pyl die
vier duimen gevult is, met fijn geftooten bos-
kruit, en neemt ook een ftuk papiers ontrent
6 duimen lahg, en ook zoo breet , rolt dat pa-
pier op de Pyl , ontrent dry duimen van de mont
van de Pyl

, en bind het vaft daar aan , {00 datter

Cs 4 dui*
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4 duimen holte blijft bevende Pyl , irl dewelke

fijn geftooten buskruit moet gedaan werden , om
de tweede Pyl in ft wederom komen aan brant te

{teken
,
maar het moet niet aengeftampt werden

,

maar losjes in gedaan ;
doet dan de tweede Pyl in

j

de holte vanft papier,en dat dan over de eerfte Pyl

gerolt ,-met de niont binilenwaars ,
én fop verre

in
,
dat de Pyl hetboskruit mag raken

,
zoo dat als

de eerfte geconfumeert is, de tweeden aan bram

mag geftoken werden.

Bint dan het papier, dat over de eerfte Pyl ge-

rolt is,weder yaft op de tweede,in het kerfjen daer

de Pyl toegebonden is
,
om het laat-gat te ma-

ken ; neemt dan een ftuk Spaens -riet ontrent dry

duimen lang ,
ofwat meer ,- en van die grootte *

datter de Lyn gemakkelijk door loopen kanj.

maakt dan dry kerven op het Spaans-riet , een

in ft midden, en op elke eindt een; neemt dan

de Pyl die left branden fal-, of die met gekertelt

kruit geladen is ,
en bint die eerft valt op het

Spaans-riet, in die kerven ; bint het eerfte aen het

een einde vaft* en daar na in ft midden, en knoopt

het ook foo vaft
,
en doet ook zoo aen het ander !

einde, buigt dan dftnderPylom, als of het een

dubbele Pyl was, maargymoetze foo verre om- i

buigen ,
dat de mont van de Pyl , die gy eerft aen

j

brant fteekt , een weinig verder uitkomt
,

als de

ftaart Van de Pyl ,
die left branden fal

,
om dat de

Pyl die left branden fal , niet met het aanfteken

yart
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van de eerft aen brant raken , waar doof een ver-

werring foude komen ; bint dan de Pyl vaft op

het riet , en bint d'ander Pyl
,
dicder eerft aen

vaft gebonden was, ook op die gefeide plaatzcn

heel vaft
,
datze niet van de Pyl afvalt

,
eer datze

verteert is; neemt dan een touw 6o of do vade-

men lang, fmeert dat met Zeep hèelglat
,
en

maakt hét een einde van de touw ergens vaft aan

een huis
,
ofmaft , en maakt het ander einde van

het touw aen de over-zijde van uftraat of gragf

vaft
,
doet dan de mont van u Pyl vol van u poe-

der, meteen deel geftooten boskruit en houts-

kool, en maakt dandelyn los, maar laatzeniet

uit de handen glippen., en fteckt het touw door

het Spaanc-riet
, en fchuift de Pyl voort ; maakt

het touw weder vaft
,
en fteekt de Pyl aan

,
zoo fal

defelvefnel voortloopen van d'eeneplaastotde

ander, en wederom komen, gevende ten lae-

ften een grootefhg.

C a p. XIX.
.

Om Klakkebu(Jen -anders Klappersmm malkan-

deren te voegen datze meer als honder

t

fiagen geven

.

'

NËemteen platte ftok ontkent een elle lang-

en dan een Klakke-bus, anders Klappers,

I (gelijk de jongens ma^en
, ) en bint die aen het

C s eind
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eind van de ftpk ,
als de eerfte vaft gebonden is

j

neemt dan de tweede, opent haar mont, en
fteektze in de mont van de eerfte , doet ook zoo
met de derde

,
vierde en vijfde, tot zoo veel als gy

begeert
?
fteektze dan aan

, fulien achtef malkan-
der af-gaan foo veel als gy begeert.

C A P. XX.
Om een Vuur-rat te maken.

"Y" A et een Rat maken
?
z oo'groot als gy wilt

,

Jt welk fes ofagtkantig moet lijn ; de dikte
- ' ; dezer kanteh fnoet uitgeholt fyn

,
als een

goot
, om de Pylen in te paften

, en men moet de
fioeken van elke kant, daarzeby malkander ge-
voegt fyn

, met blik laten beflaan
, op dat de hoe-

ken niet zouden branden.

Ca?. XXI.
Om de Pijlen op het Rat te hinden.

"^jEemt dan zo veel Pylen als men tot het Rat
4* ^ noodig heeft ofgebruiken wil, welke zo lang

moeten zijn als de kanten van het Rat, op de
breete van een duim na

, of daar ontrent ,
bint

dan de Pylen aan malkanderen, gelijk men de

Lip-
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Lijn-loopers doet
,
de mont van de een na de

ftaert van de ander: is het Rat feskantig, moet

gy fes zoo binden; is't agtkantig moet ghy de£

agt zoo binden ;
dan aan malkander gebonden

hebbende ,
bintze op het Rat ,

elke P yl bezonder,

en in dry befondere plaatzen ,
als ,

eerft in de

kerf van het laat-gat j
dan in^tmideen, dan op

’t ander eynde ;
en zo moet gy doen van de eerfte

tot de lefte toe, tuften d^eerfteen delaatftePyl

moet ook een weinig fpafte blyven, plakt dan

gekoleurt papier over de V uur-werken op t Rat,

om het werk niet zienbaar te maken ,
uitgeno^*

men de mont van de eerfte Pyl, om aante he-

ken .

Om het Rat te gebruiken moet men eenfpille

laten drayen ,
die in het middel-punt des Rads

moet gaan, ook moet op hetdikite einde van de

as een yfere fchroef gemaakt werden, om dat

men het aan een paal moet vah maken ,
doet dan

het Rad daar aan, en ftcekt een klein pennetjen

door de afiche-

C a p, XXII-

Om een Rad te maken dat op de Aarde loopt.

Eemt een Vuur-rad met

op gebonden, als voren,

C 4

Vuur-pijlen daar

en ftcekt een as in

het
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het meiddel-punt van het Rad , welk wel ander-

halve duim wijd moet zijn , zoo dat het niet drai-

jenkan maar op een fpille vaft blyft; neemt dan

twee wielen, gelyk fpinne-wiclen
,
heel ligt ge-

maakt, en wat grooter als het Vuür-rad, op dat

het de aarde in fyn beweginge niet en raakt,

voegt die wielen op de eynden van de as daar het

Vuur-rat op is ; welke as moet twee voeten lang,

en op elk einde een wiel geheel vaft op deasge-

plaatszijn, op datze omdrayen kunnen, fteekt

het dan aan op een eftenene plaats , zo Tal het een

goede rtiimte loopen : merkt
,
dat de raden die op

oe aarde loopen
,
moeten met cens zo veel Vuur-

pylen geladen zyn ; wilt ghy nu hebben dat het

Rat wederom loopt, zoo moet gy een Rad laten

maken, zoodanig datter 6 of 8 Pylen acn d'ee-

nezyde enfoo veel aeh d’ander zyde gebonden
werden , foo dat de lefte brant van de Pyl, die aen

de andere zyde vaii^t Rad geftelt zijn, aen brant

fteekt door een weinig geftooten kruit, dat in een

papier gerolt, en aan de (taart van de lette Pyl,

op d’eerfte zijde
, vaft gebonden is

; voorts is dat

papier met kruit door het rat geftoken
, en aen dc

fnont van de eerfte Pyl aan d’andere zyde vaft ge-

maakt; enzyn de Pylen aan dkmdere zyde van

ft rat regt verkeert geftelt , te weten met de mon-
den anders om

, alsde Pylen van de eerfte zyde.

C AP.
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C A p. XXIII.

4i

Eenflaande Rat dat verfcheideJla-

gen geeft.

LA et een Rad drayen vaatweg voeten Dia-

meters
,
met een uitgedrayde holte op d’op

-

perfte zijde
,
een duim diep

,
en een halve

duim wijd, en ontrent een duim van die kante

|

van 't Rad, tot de holte toe, dan moesereen

:

fhik houts zoo gedrayt welen
,
dat juiftin de ge-

leide holte paft ; welk hout zoo veel gaten moet
hebben

,
als men flagen op het Rad Hellen wil

:

j

maar niet te digt, datdeflag vandeeenc, de an-

der neder- flaet: maar men moetzede wijtevan

dry duimen van malkander fetten. Rolt dan zoo

veel papier op een rol, als rontom de holte kan

,

behalven de 1'patie tuflehen de eerfte en lelf^ flagj

want daar moet een Ipatie tuflehen zyn ; in welke

men een gezeept papier moet leggen s vult dan
I dat papier zoo gcrolt met een trage Compolitie

en zet het papier
,
zoo gevult , in de holte van het

Rat , en plakt het daar valt in ;
doet dan het hout

op het papier, en maakt het met een touw valt
, of

binthetaan het Rad, als gy gaatjes maken wilt

op ’t Rad aan beide zijden van den kerf om een

draat door te fteken; bint het dan op het Rat

valt met dyn ylerdraat dat in ’t vuur buigfaam ge-

maakt
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maakt is : als het hout aan ft Rad vaft gebonder* s

is, fteekt dan een pricmtjen dooryder gat van
|

het hout, en het papier dat in de holte is ,
tot de.

trage Compofitie toe, hebbende dan zoo veel;

Slag-pijpen gereed
, als gy tot zoodanigen Rad;

gebruiken wilt , boort dan in de mont van eikei.

Slag-pijp een gaatjen
,

tot half-wegen het bos-

kruit; fteekt dan een fchagt in het gat, en vult

de fchagt met fijn geftooten hoskruit ; hebbende

dan zoo veel Slag-pypen bereit, fteekt dan het

einde van de fchagt ,
dat uit de Slag-pyp fteekt ^

in die gaten van het hout
,
dat aan het rad gebon-!

den is , en lijmt de Slag-pypen aan het hout vaft
j

en dan is het gereet om te gebruiken ;
fteekt het!

dan op een houte fparre ,
en fteekt de eerfte aen

brant , en de reft lal dan volgen.

c i p. XXIV.

Eenftaende Rat dat verfcheidepij-

len uitfehiet.

TUftchen dit en het voorgaande is geen on»

derfcheit behalven de holte, dieophetRac

uytgedrayt is ;
om het loopende vuur in te doen

,

moet dat gat wat wyder zijn, als ft voorgaande:

aen de binnenftezyde van de holte moeten zoc

gaten geboort zijn door het Rad heen ,
al:

mei
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nen Logt-pylen gebruiken wil, om de rysjes

yan de Logt-pylen door te fteken ; daar moet
ook een houte ring gedrayt zijn

, die op gefeide

tiolte moet paffen ,
en mede*met zoo veel doorge-

boorde gaten
, als men Logt-pylen gebruyken

wil
;
maakt daar de houte ring vaft op de holte

gelijk als boven , en vult de kerf met een loopent

vuur, in papiere kaden gedaan
, als voren, vult

flan de mont van de Logt-pylen half met geftoo-

ten buskruit, en half met de Compofitie daerde

pylen mede gevult zijn ; ftelt dan dat! op een paal,

pp fteekt de rijsjes van de Pyjendoor de gaten,

jen (lelt de mont van de Pylen regt op de gaten al

aen die in dp houte ring zijn , op datze door het

(loopend vuur, dat door die gaten fchiet, aan
brant raken.

C a P. XXV.

Eenflaende Raddat verfcheide Serpen-

ten en Slagen uytfchiet.

LAet een Rad met Hangen 'maken als het

voorgaande
,
met zoo een hout met gaten ,

en zoo diep dat men in de Compofitie
boort , welke gaten foo groot moeten zijn, datter

t
emackelijk Serpenten ingaan konnen; fteckp
an die gaten rontom die kant yan 't rad vol Ser-

petf-

r
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penten. van welke de monden met geftooteii

boskruitgevolt zijn
, op datze ras uitvliegen foul

* den
, en (lelt dan boven op het Rad de dagen

,
ge-

lijk te voren gedaan is*: dit rad zoo gemaakt zijnd

de , met de flag-pijpen boven op d’oppcrftezyde^

zullen dezelve, en de Serpenten aen de kant ],

beide aan brant gaen
, door de Compofitie die in

het papier gerolt
,
en in het hol gcleit zijn : de ga4

ten van de Serpenten moeten ook op de kanten
yan het Rad zijn

,
tufkhen de gaten van de Slag-

pijpen ; en als het aangplioken is, foofullen de

Serpenten d'een na d'ander uitvliegen, en na yder

fal een (lag volgen.

C A p. XXVI.

Om een Kafleel van Vuur-raden te maken
,

en hoe de Vuur-werken daar in ge~

fleken moeten werden .

LAet een Kafteel maken van heut in ft vier-

kant , zo groot als men wil \ op de vier ho?-

ken moeten vier ronde Toorcns gemaakt
werden ,* maakt dan binnen dat eerfte noch een
Kafteel

, van defelve gedaante, als het eerfte wasj
met een vleugeltje, of een klein vlaggetje

, boven

pp het midden hebbende, dan zoo een Kafteel
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emaakt hebbende ,
moet mendigtaanhetKa-

:ecl holle pypen valt maken;om een lopend vuur

n te doen; welke pypen in dry lagen,d'een boven

ï’ander moeten geleit werden
,
om te tónen dat

r.én dry lagen gefchut op 'tKaftcel lollen zoude;

sldus moeten die pypen rohtom het vierkant van

£ Kafteel leggen: in welke holle pypen verfcheidc

iolle pijpjes moeten ingefchtoeft zijn, ontrent

inderhalfduim van malkander;welkepypjes door

lc muuren van \ Kafteel moeten heen komen;

t»m de Slag-pijpen buiten óp ft Kafteel te ftellen

:

^p yder kleine pyp moet een Slag-pyp vaft-ge-

baakt werden; welke pypjes met dezeCompo-

ftiegevult moeten werden; tot yder pontge-

footen boskruit, doet 7 loot houtskool, en

lan fullen de Slag-pypen na behooren affehieten;

fit als de eerfte laag geloft is
,
fal de ander laag aen

le brand gaen ,
door een lange pijp

,
die in de

7rootepijp van de eerfte laag, ontrent daer de

;efte flag-pijp van de eerfte laeg los ging , vaft ge-

jchroeft is ; en dan begint de tweede laeg flag-

aypen oock in order los te gaan; en de leftc

lag fal door een pijp, die daar by of ontrent ge-

noegt is
,
de derde laag aanfteken , die dan ook

|n order fal los gaen : in de vier onderfte toorens

kn het Kafteefmoet men een ft.uk houts maken,

fbodanig ,
dat het binnen de ronde toorens wel

jluit ;
welk hout een gat van anderhalfduim Dia-

meters moet hebben ;
door welke ronde toorens

een
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een höuÊjen met verfcheide gaten
, heel glat moet

geboort zijn
* tot in de holte van de gefeide hout-

jes, van boven tot beneden toe; welke foowijd
moeten fijn* datter maar een Serpent in kan gaen*
en dan ruimte genoeg heeft , om weer uit te vlie-

gen : neemt dan zo veel Serpenten alsftr gaatjes

in de vier toorens geboort zijn, en vult de fclve

monden met geftooten boskruit
,
en fteekt in elk

gat een Serpent ; vult danliet gat
, dat in ft mid-

den van de houtjes geboort is
, met een heel tra-

ge Compofitie
, om dat het foo iang mag conti-

mieereri met branden
* als het werk duurt

; door
welke Compofitie de Serpenten aan brant geftó-
ken werden * alfoo zullen de Serpenten dften m
dender uytvliegen

; dat voor de aanfienders ver-
makelijk fal zijn ; ftroyt als dan eerft in de boven-
fte vier torentjes,op der felver bodemen,een dee
kruit ; doet dan in yder toorn zoo veel Serpent cr

als'er gemakkelijk konnenin ftaen; demonder
van de zelven moeten te vooren met fijn boskruit
gevultwefen; neemt dan vier S paens- rietjes

,

4 of
5 duim langer als de torentjes, en vult

die Spaens-rietjes, met vlammende Compo-
fitie; dan moet men vier dekfels voor de viei

toorens maken* een halve duim breeder in ft ron-
de , als de toorentjes fijn ; en maakt in ft midder
van de dekzels gaatjes, foowijd dat hetSpaens-
riet dm door kan gaen, fteekt dan de gefeide
Jrietjes in ftmidden van dc Serpenten* die ind<

tot*
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ioörens fijn ; en doet dan de dekfels daar op : en

weeft dan voorfigtig , dat gy de gaatjes van eiken

dekfel digt aen het riet lijmt * op datter geen von-

ken binnen vallen.

Om nu de Kafteelen in ’t werk te ftellen , zod

fteekt eerft de Spaans-rietjes aan brant , die in dc

bovenfte toorens fijn ,
welke een tijt lang als een

kaars Tullen branden, daar na Tullen al de Ser-

penten Tig te gelijk uitwerpen,dan Tal de bovenfte:

laag Slag-pylen aan brant gaan , door een pijp

die in een van de toorens geftoken is ;
door wel-

ke pijpen, vuur gevende aen het loopent vuur *

dat in de groote pijp is , een deel Slag-pylen los

gaan Tullen ;
welke bovenfte laag dan vuur Tal

geven aen de tweede laag, door een pijp dieder in

beide groote pijpen
,
door ’t loopent vuur, is vaft

igefchroeft ,
dan zal de onderfte laag begin-

gen los te gaan, daar na wederom de vier toorens*

|

door 4 pijpen, die in de 4 hoeken van de onderfte

[iaag gefteltzijn; en dan Tullen de vief toorens

;
die beneden zijn ,

d’een na d'ander gins en weder

! Serpenten beginnen te Tchietem Dit geeft een

- groot vermaek voor de LieThebbers.

Ca£,

N.
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.Gap. XXVII.
Óm een Kafteel te maken dat bewegin-

ge toont.

DOet een ftellagie maken , ontrent iz

voeten lang en
\
breed, ftelt op beide ein-

den een Kafteel
;

laat de ftelling ingefne-

den , by na de heele brèete van de Kaftéelen zijnj

binnen de poorten van de Kalleden moeten vier

houtè rollen fpelen,in elk Kaftèel twee,welke rol-

len op yfere topjes moeten fpelën
,
en moeten

qver-dwers ontrent twee duimbreét binnen de

poorten ,
nëftenè malkanderen ftaen ; ih wélke

rollen men veel pennetjes in fteken moet , die re-

delijk fcherp fijn
,
op datze het over-gefpannen

leer vatten louden ;
en fpant over die rollen een

ftukfagt lèér ,
dry duimen breed, dat pa'fielijk

dun is, en fpant het op defe manier; doet het

leer eerft over de ról ,
die aan de linkèrhant, naeft

aen dé poort van ’t Kafteel leit
;
en brengt dan

dat leder over de binnenfte rol van het Kafteel

,

aen u rechtêr-hant ; over béyde rollen gedaan

zijnde, trekt het ftijftoe, ennaythet Iéder ftrakj

én' vaft aan malkanderen ,
zoo dat als de rollen

dra'yen ,
het leer ook om de rollen drayt ; fpant

dan weder een ander ftuk leer over de rol , naait

de poort aan de rechter-hant , en brengt het leer
;

Óver de binnenfte rol van het Kafteel , aen de liiir

kèr-j
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er-hant ,
en naythet leer weder, als te vooren

en malkander vaft, en lijmt op elkftuk leer een

eelt vaft , en ftelt hét heelt zoo , dat het aanfichÊ

egen het Kafteel aankomt daar hy in-loopen

noet : by exempel
, het heelt dat uit het Kafteel,

en u rechtér-hant ftaande , komt , moet met het

anligt na het Kafteel ter linker-ftant geftelt zijn j

n dat uit het Cafteel, aeriu linker-hant komt,
noet met het aanligt na het Kafteel aen u regter-

ftnt geftelt zijn
; dan moet men 2 wieltjes of

juur-raders krijgen, die wat groot in haar Cir-

iitmferentie zijn ; bint dan de Pijlen daar op , als

jóoren , en men moet ook kloeke Pijlen gebrui-

:en
,
na de groote van het Rad

>
om dat de raders

jadtiger omdrayen fouden ; ftelt defe raders op
pn van de rollen , té weten op elk Kafteel een
iad ; maer niet op beide de rollen van de Ka-
teelen ; en maakt het Rad zoodanig vaft , dat in

ïjn beweginge de rollen omdrayen mogen; de
*ijlen moet men zoo op de raders binden, datzé

egen malkander om-loopen : het Rad dat op
iet Cafteel geftelt is, dat aan de regter-hant ftaet,

nöet tegen de Son om-lóopen
, en het Rad dat

jp het Cafteel is , dat aert de liiiker-hant Ttaet

,

«oet met de Son omdrayen
, zoo dat als de raders

loo omdrayen
, de twee leeren

, die over de rol-

cn gefpantten zijn,worden omgetrocken door dé

feweginge van de taders , entrecken de 2 bed-
ien na malkanderen toe , zoo dat het eene béde

D nifi
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uit de eene poort , en het ander uit de ander
poort,marcheert, en datze malkander in het mid-
den ontmoeten, en zoo moet het eene Kaftcel

uit
,
en het ander weer in marcheeren

,
en dat zoo

lang
,
tot dat de Pijlen

, die op de raderen zijn,

verteert zijn; want dan zoö raken d
J
andereVuur-

werken-, die op de Kafteelen geftelt zijn , door de
allen van de raders aan brant : welke allen ter zij-

den hol moeten zijn , zoo dat men een gerolt pa-

pier daar door fteken kan
, welk met geltooten

kruit moet gevult zijn
, en ook aen het ander

einde van het papier
,
dat door de as fteekt

,
moet

vaft gemaakt zijn
; en binnen het Kafteel in de

cerfte laag Slag-pijpen , die eerft afgaan fullen *

moet men als vooren , een ftuk gepraspareert j'va-

tocn Hellen, welk Katoen in de mond van de pijp;

daar het loopent vuur is , moet vaft gemaakt
werden

, en het ander einde moet neder-hangen

wat lager als de as van het Rad , en ook op de as

Hepen , foo dat als de Pijlen verteert zijn
,
de leftc

Pyl het papier
, dat door de as van het Rad gefto-

ken is , aen brand fal fteken ; en daar door raakt

het Katoen aan brant, dat te vooren in het Ka-

fteel gedaan is , endoor het Katoen het loopent

vuurtjen , en daar door de Slag-pijpen aen brant

.

welke als zyhaar Hagen geven, de viertoorensf

dok aan brant fteken
,
door kleine pijpjes

, dit

metgeftoóten kruit gevult; en de eene die aen

4 Spaens-rietjes geltelt zijn, die ook in de viqj

todrent
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toorentjcs geftelt , en gevult zijn , met een vlam-*

mende Compofitie.

Cap. XXVIII.

Om een Draek of diergelijke beefi op een

Lijn te doen loopen.

E
En hollet)raak van bort-papier ofrijsjes ge-

maakt hebbende, foo moet men in fijn buik

'twee pijlen hellen gelijk men de dubbele

Lijn-pijlen op-maakt, met een papier op de ftaeit

vandeeerfte Pijl omgerolt, en vaft gebonden 5

in welck omgerolt papier men een weinig fijn

kruit moét doen ;
fteekt’er dan de tweede Pijl in»

met de mont binnenwaarts ,
tot het boskrüit tócj

en bint dan het papier op de twèede Pijl vaft ,
de-

ic Pijlen zoo toegeftelt ,
moet men in de buik vari

de Draak vaft ftellen ,
met de mont van de eerfté

Pyl na de fteêrt toe ,
en fteekt inde twee oogén

|

een papier , dat op èen rol gerolt, en aan de uitér**

fte kant geplakt is ,
omdat het papier niet wéder

uitlchieten fou j en vult het dan met de Compo~

fitie tot Sterten , en ook de mont ;
maakt dan

I twee ftokjés vaft, die op twee rollen gevoegt zijn »

\
zoodanig, dat een touw daar over loopen karij

1 men kan Scheeps-blokjes gebruiken ,
die heel

klein
,
en aan de rugge vaft gemaakt zijn ,

het ée-

D t
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fle aan het hooft
, en het ander aan de {Vaart

, en
dan is het gereet ; eerft moet men de oog en de
mont

, en dan de Pyl die van de mont na de ftaert
gaatj acn hi ant heken. Dan zo fal de Draak voor—
waerts loopen en altijt vuur fpouwen.

c A p. XXIX.

Om een andere groote Draak te maken die op
een touw door een kruk bewogen wert

en verjekeïde Vuur-wereken

uitfehiet.

DE voorgaande is ontrent een Draak van
een voet lang, maar deze is grooter, en
kan zoo ligt niét voort-gedreven werden,

zonder eenig ander konftig werk. In defe moet
gy vencheide holle houten in het lijf heken , wel-
ke met Serpenten, kleine Vuur-ballen en Slag-
Pijpcn geladen zijn, het welk alfoo gefchitt:
doet voor eerft in de holle houten een weinig
hjnlaat-kruit, te weten, in den bodem van het
holle houtjen,doetJ

er dan ontrent vier offes be-
reide Serpenten in

, of zoo veel alllèr in de holle
houten gaan konnen, vultdan de leege plaetfen
tullen de Serpenten met fchagten, die metee-
lteoten boskruit gevtilt zijn ; en doet op deSer-

pen-
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[pcnten een ftuk bort-papier
, hebbende een gat

in \ midden geboort , om daar een dun Spaens-
rietjen in \ te fteken , dat met Sterre Compofitie
gevult is, welk niet hooger als het bort-papier

I moet komen dat over de Serpenten leit. De Ser-

ipenten moeten even lang zijn
;
doet dan weder op

het bort-papier een weinig laat- kruit; fet’daar

'dan kleine Vuur- ballen op, en vult de leege

jplaetfenmet Sterre compofitie, en doetereen
jprop op van bort-papier

, welk een gat inV mid-

j

den moet hebben
; en vult de holte boven op de

[prop, een duim hoog met Sterre Compofitie
, en

J

doet'cr weder wat fijn laat- kruit op , dcct'er dan
zcq veel Serpenten in

, als’er in de holte van het
houtgaen konnen , en vult de leege plaats met
Sterre Compofitie

; en fetze dan digt aan
,
boort

[een gat op het achtcr-eynde van elk hol houtjen

,

tot de holte toe daar de Compofitie is
, ornaat

I
men daar een ftuk. Katoen in fteken foude, op
idatalshet holle houtjen verteert is, het een an-
der doorV Katoen aan brand zal fteken

, welk
Katoen dufdanigmoetgefteltzijn

;
het eene ein-

de in het gaetjen van het eene holle hout, cn het
jander einde in de mont van het ander, en ftcckt

ï
die zoo geladen in het lijf van de Draak, en dat op
jdeze manier

; een houtjen met de mont ter zijden

den buik , en een ander uit de buik aan d’eenezij-

|de, en aen d’andcr zijde een hoi houtjen ter zij-

den den buik
, en nog een ander met de mont in

D
1 de
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<Je mont van de Draak
, en twee holle houtjes be-

reit, als voren, maar veel dunder als de andere,
in de twee oogen

, en een ander hol houtjen met
de mont na de ftaart toe : alle deze houten moe-
ten zoo geftelt zijn

, dat , als het eene verteert is

,

net een het ander aan brant kan doen gaan. '

C a p. XXX.

Om de voorgaande Draak op een Lijn

te doen loopen.

OM nu dezen Draak op een lijn te doen
loopen

, zoo moet men hem een dun hol
houtje op de rugge hellen

, tuflchcn de
twee wieken in

; welk houtjen een redelijk groot
gat moet hebben, om gemakkelijk op de lijn te
te konnen loopen: helt dan een paal i0 of i e
vademen van de hcllagie daar gy op bezig zilt

, endan nog een ander paal op dehellagie : op de bo-
venlte eynden van die paaien moet een kerfje
gezaagt werden

, opdattertwee houte katrollen
or ichuifjes konnen m haan

, heekt dan in de ver-
lte paal een roHetjen, te weten op de pad die op
de hellagie haat : welk rolletjen een krik moet
hebben om om te drayen : neemt dan de lijn , die
twee-mael zoo lang is als de paaien van een haan

,

en
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cn maakt op d’opperfte kant van ft holle houtjen ,

[
dat op de rugge van de Draak vaft gemaakt is,

een gat in het einde na de ftaart toe y en bint een

van de lijnen in dat gat heel vaft ;
legt dan de lijn

op de rol,en fteekt’erft einde van voor onder door

. de rol ,
in de kerf, en dan in de paal

,
die op de

I

ftellagie is
;
en fteekt een touw door het houtjen,

dat op de rugge van den Draak geftelt is , én zoo

j

voorts in de kerf van de ander paal ,
onder de rol,

en brengt dan wederom de lijn boven door de

I rol , en zoo voorts wederom tot den Draak toe ;

j

en trekt de lijn ftijf op ,
dat fy ftrek ftaat ;

en

j

maakt het ander einde van de lijn aan het holle

jhoutvaft, dat op de rugge van den Draak ge-

;

ftelt is , op ft einde na het hooft toe ; feheert dan

;
een touw heel ftrak en ftijf op de twee palen , en

! maakt het eene einde van ft touw op de paal
,
d ie

I

op de ftellagie geftelt is
,
vaft ,

en fteekt het ander

seinde van ft touw op een ander paal vaft : dan is

den Draak klaar om te gebruiken ;
fteekt dan het

'vuur werk dat in de mont is ,
eerft aan y dan fal het

‘ werk van binnen in hetlighaem aen brandge-

fteken werden ;
drayt dan de krik om , die den

|
Draak van u af fal doen loopen, dan falfe na u

jtoekomeiip enalfoo kontgy deDraek gins en

[weder doen loopen.

D 4 C AP.
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c A t. XXXI.
'

.

' ‘
’

;/
(

>
'

' ;i
' ’’ } •' ? HM «’ M

Een Vuur-kolfdie verfcheide Vuur-ballen

uitfchieV

LAct een hout van twee voeten lang
, en 4 of

5 duimen dik drayen
y

in \ midden van dat
hout moet een gat zijn, van twee duimen

Diameters, ontrent 20 duimen diep, en laat

daer weder onder aen in \ middel-punt van 't

hout, dat niet geboort is, een gat van ontrent
dry duimen diep maken, om het holle hout, dat
een kolf genoemt wert

, op een {fok fteken
; en

als de kolf zoo geboort is, Iactzc dan moytje$
drayen, en alsfcgcdrayt is, vultfc dan op deze
manier * doet er goet boskruit in

, een duim
hoog en zet het aen- voegt dan een bal op het
kruit

, en vult de leege plaatzen
, rontom den bal

metSterre Compoiitie, en fijn geffooten bos-
kruit

, halfen halt, zoo hoog dat de bal met de
Compofitie gelijk leit

, fet dan op den bal, derde-
halve duimen hoog

, trage Compoiitie, enzetfe
wel aen

, doet dan daer boven op
, ontrent eert

duim hoog
,
goed boskruit

, en zet dat mede wel i

aan • vpegter dan wederom een bal in, en legt op
:

die bal Stèrre Compoiitie, en geffooten bus-

!

kruit, van elxeven veel
, en dat alsvoorcn, der-

4e-halve duim hoog
; doet dan op die Compofi-

tic
|
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tie de trage Compofitie , waer mede fy tot boven
toe moet gevalt werden ; en daer de kolf met
boskruit geladen is, daer moet gy buiten om een

yfere bant doen ,
omfe door de flag van herften te

bewaren.

De ballen werden op defe manier gemaakt

:

neemt den Diameter van de holte van de kolf, en
die is tv^ee duimen, en nog de halve komt dry
duimen hoog of wijd ; neemt dan een palfer en
nijptfetoc ; en neemt juift de helft van de dry
duimen , en trekt op den Diameter een Cirkel

;

welken Diameter van dry duimen hoog fal zijn ;

fnijd dan twee ftukken Kanefasvan diegroote,

en nayt die op een weinig na geheel ront aen mal-
kanderen, op dat gy de Compofitie daer om kont
doen ; vult dan de bal met deze Copipofitie

,

Salpeter - een pont,

Geftooten boskruit - eenhalfpopt.

LevendeSwavel -• vier oneen.
Campher - - - - twee oneen'
Peter Olie ----- een once.

Stoot deze ftoften elk apart , en mengtze met
de Peter Olie onder een

;
vult dan de bal met de-

fe malle heel ftijfen hart , en nayt het dan allega-

der digt toe : neemt dan een priemtjen en fteekt

kruiflings in de bal vier gaten
, en doet daar hou-

te pennetjes ftijfin: doopt dan de bal in de vol-
gende Compofitie aldus gemaakt

,

Pik
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Pik 1
,

, 7 . r*vanelxV erms 4

Levende Swavel * eenonce*
Geftooten boskruit - - - twee oneen.

Smelt de levende Swavel en het Pik te famen:
als het dan gefmolten is , zoo giet deV ernis daar

in
,
en rolt het geftooten boskruit daar over al

door heen
,
en laet het dan kout werden : doopt

dan de bal daer weder in , maer heel ligjes
, en zy

zal gemaakt zijn. Als gy dan de bal gebruiken,

wilt, zootrekter devierhoute pennetjes weder
uit, en vult de gaatjes met geftooten buskruit,

en fetze dan op de kolf : maar de eerfte bal die gy
der eerft in doet , en left branden fal , moet ge-

prepareert Katoen
,
en geen boskruit in de gaat-

jes hebben
, en datze redelijk hoog mag zijn

,

eerzeberft: welke bal ook met Sterren, en met
boskruit daer onder

,
moet gevult zijn , om dat-

ze
,
alze om hoog is, berften zou. De trage Com-

pofttie voor de Kolfis,

Peter Olie ----- een pont.

Geftooten boskruit een vierendeel pont.

Levende Swavel - - - tien oneen.

Campher - twee oneen.

LijnzaetOlie - - - - eenonce.

C AP.

een halfpont.
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C A p. XXXII.

Een Vmr-kolf die verfcheide Jla~

gen geeft.

LA et wederom zo een hout maken van groo-

te en lengte als het voorgaande met zoo

een gat, en trekteer Cirkels buitenom, in

maniere van een fchroef
,
en boort op de Cirkels

kleine gaetjes, tot in 't midden van de holte
,
niet

grooter als een fchagt : als de gaatjes dan zo door-

geboort zijn, fnijdze dan buiten op \ houtje met
een halfront beiteltjen Ovaels wijs , ontrent een

halve duim diep
, een duim wijd , en twee duimen

lang af : welke gaatjes zoo moeten gemaakt zijn

,

om dat de Slag-pijpen daar net in leggen konnen,

boort dan in het midden van de Slag-pijpen een

gaatjen, zoo groot, datter een fchagt vaft in

klemt, vult dan een fchagt met fijn geftooten

boskruit , en fteekt die in de Slag-pijp
, en doet

het ander eyndein de gaatjes die in de kolf ge-

boortzijn: maer eer men de Slag-pijpen in de
kolffteekt

,
dient men eerft de kolt met de Com-

pofitie vaneen kolf te vullen : fteekt dan al de

Slag-pijpen in de kolf, en als gyzer in fteekt
, zoo

befmeert het langwerpige gat, daer de Slag-pij-*

pen in leggen moeten , met warmen lijm , op dat

de Slag-pijp
,
als zy der ingeftoken is , vaft foude

blifc
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blijven : al? ghy dan rontom al de gaatjes met
Slag-pijpen gevulthebt, beplakt dan de Vuur-
kol* met gemormert papier, om dat de werken
mogen onfigtbaar blijven.

c A p. XXXIII.

Een Vuurwerk dat men op eenflok
kun fleken.

T Act by de Blik- flager een doos maken, van
ontrent vier duimen wijd en fes diep : onder
aen de doos moet een pijpjen gefoldeertwer-

den, om haar op een ftok te konnen infettemdoet
dan in die doos een goet gedeelte fijn geftooten
boskruit, en vult dan de heele doos met Serpen-
ten

, met de monden nederwaars op het boskruit:
doet dan in het midden der Serpenten een
Spaens-riet, gevult met een trage Compofitic:
tot welke men geen olie moet gebruiken

, maar
wat veel Campher

, alzoo zyhet Vuur-werkcen
grpot cieraat aanbrengt: dit riet moet ne^en
duim lang wefen: neemt dan een ftuk bort- na-
pier, dat grooter in de rontte is als de doos, en
maakt in t midden van het dekzel valt: lijmt dan
het ftuk bort-papier digt en vaft aen het riet , zet
dan deze doos op een ftok, eo fteektmet een lont

de
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c Compofitie , in het riet aan]jbrant
, en het zal

eentjjt lang branden als een kaars; endaerna
lullender al de Serpenten gins en herwaers uit-

vliegen : dat Teer vermakelijk is om fien.

C A P. XXXIV,
Een Vuur-kaers.

MAekt een houtjen vaneen duim dik in

vierkant, en ontrent vier voeten lang;

fchroeft dan een van de zijden hol uit*

gelijk de kanten van de raders gedaen werden,
om pijlen in te doen; meet dan datftokjen in

8

gelijke deden af; en neemt dan 6 ftukken bort-
papicr, enfnijdze rontop degrootevan 4 of

5
duimen Diameters : neemt dan een van die bort-
papieren, enmaektereen vjerkantgat in ^t mid-
den in , welk correót op gefeide houtjen fluit

;

fchuift dan dat ftuk bort-papier over de gefeide
teikeninge van het gedeelte van boven , tot bene-
den op twee deelen na

; want twee deelen moet
men gebruiken tot het handelen van het werk;
neemt dan een rol van dry quartiers duimen Dia-
meters

,
en net van de langte van een van de dee-

len der gefeide houtjes die in agt gelijke deelen
gedeelt zijn

, maekt dan op die rol 6 papiere kaf-

Fön > en plakt haer buiten kanten valt, datzeniet
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veer uit en fchieten ;
vult die kaften dan met tra

- ge Compofitie ,
en maakt zoo veel Serpenten

,
als

gy rontomft gezeide hout, in de binnen rant

van ft bort-papier ,
dat acn het houtjen gepaft is ,

•

gevoegelijk fetten kont : neemt dan een van de

kaflen
j
gevult met trage Compofitie, en zetze te-

gen het houtjen aen ,
daer ft uitgehaalt is : neemt

dan de Serpenten , en vult haar monden met fijn

geftooten boskruit, ftroyt ook wat op hetbort-

papier ;
fet dan de Serpenten rontom het ftokjenj

en de kas met trage Compofitie, op het bort-

papier, en b.intze met grauw garen, moy effen

jn de ronte aen malkanderen
;
neemt dan nog een

bort- papier, en paft dat mede op het ftokjen

;

fchuifthcm dan neer op de Serpenten , en lijmt*

het vaft aan het ftokjen : belijmt dan een fuik pa-;

pier ,
en plakt het om dé kanten van de bort-pa-,

pieren : maar alsje ft tweede bort-papiêr aen-

fchuift, foo moetgy het neer-fchuiven ,
datter.

de gevulde kas ,
die aen het hout geftelt is, pas

door komtj zoo de gefeide kas hooger komt*

fhijdze dan met een fcherp mes gelijk neftens den

bodem af,'en bekleed alle de andere gedeelten ge--

lijk de voorgaende , zoo fal de kaers dan voltöyt

zijn : de and,ere twee gedeelten fal men laten j en?

op een pael zetten.
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C a P. XXXV.
Om een ronde Bal in de Logt te vertoonen.

DOet een ronde bal of Werelt-kloot ma-
ken van heel ligt hout , en ftelt op den Ho-
rinfontael Cirkel zoo veel Rad-pijlen als

op de Cirkel leggen konnen ; en fet op de Me-
ridiaan of zuid-punt een pen, heel vaft; aen wel-

ke een ring , om de kloot aan te hangen , moet
\vefen : die kloot moet aen de ftaert van een

vlieger hangen ; en maakt een ftuk geprepareert

Katoen aen de mont van de Pijl, die eerit bran-

den moet , vaft ; fteekt dan de Katoen aen brant

,

en fteekt de vlieger op
; en als de vlieger op is,

lullen de Pylen aen brant gaan ,
en de kloot in de

Logt doen omdrayen.

C A p. XXXVI.

Om een heèle kas met Logt-pijlen gelijk

te doen uitvliegen.

E
Enftelling gemaakt hebbende van ontrent

twee voeten in ft vier-ftant , en maakt op de

'plank boven op.de helling ontrent 20 ker-

ven
,
yder twee duymen Van. malkander; en maekt

in
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.

in yder gaatjes om een rijsje van een Pijl te ftekcn,

cn maekt ook in het midden van de 10 kerven
dwers kerven : ftcekt dan in elk gat een Pijl

; wel-
kers monden voor-heen met kruit en houts-kool
te famen gemengt, moeten gevult zijn

, ook moe^
ten al de kerven van de plank met geftooten bos-
kruit gevult wefen. Steekt dan dit werk in de mid-
debpunt van de dwers-kerven aan brant

, fo lul-

len fe daer alle dadelijk uitvliegen.

C a P. XXXVII.

Een Aard-pijl dïegins en weder (peelt,

N Eemt een Aart-pijl vaneen duim Diame-*
ters, en Itelt de ftaert van de Pijl in een
opgeblazen blaes

, en bint het valt toe y
fteektdah de Pijl aen brant, en werptze van ii

,

die dan geduurig gins en weder lal {pelen.

C A p. XXXVIIÏ.

Hoe men Voetfoekers makenfatgelijk rneiijè

gemeenlijkgebruikt.

'^TEemteen pont boskruit fijn geftooten , eit

•i-^door Cameirdoeks Lijwaet gefift, een vier-

en deel
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fendeel ponts houtskool j ook foo fijn gemaekt

:

dit foo tot malkander gecomponeer t
,
geeft goe-

de ftoftafi om Voetfoekers te maken
: gy kont de

Kardoefen maecken gelijk van de Yuür-pijlen

gefprooken is.

En foo gy wilt hebben datfe wilder (lillen vlie-

gen
,
doet in de andere boven-genoemde ftoffafi

maer een half-vierendeel Salpeter
,

defelve fullen

vliegen als of’er de Duyvel in was. Maer moeten
met kleync beetjens gevult

, en met verdrag aen-

gcflagen werden : dit is de gemeené foort van
Voedoekers.

C a P. XXXIX.
Om een Vuiir-degen

, Slag-fweert ofScherm-

degen te maken.

LA et eén Slag-fweert ofDegen van hout ma-
ken, ontrent dry duimen breed, en ruim
een duim dik op de rugge, die dry duim'

moet uitgeholt fijnj voegt dan een fuik bort-
papier op dc rugge over de geheele lengte van het
Slag-fveert

; boort dan verfcheide gaten cp de
rug, door het bort-papier, om Sérpenten in te

fteken
, vult dan

5
of 6 kafien vier duimen lank

meer of min, volgens de lengte van den houten
met Stcrre Compofitie , en legt die kaden foo ge-

E vult

,
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vult, inderugge van den Houwer, entufïchéii

yder kas moeten 2 of
3
Serpenten ingefteken

zijn ,
dieder dan uitvliegen fullen als het aert

brant geftoken is. Als men het gebruiken wil >

moet men het aen de punt aen brant fleken.

Gap. XL.

Een Slag-fiveert om met beide handen te

gebruiken.

DOet een vierkant hout ma'ken , twee dui-

men breet , en een duim dik
,
en vier voe-

ten lang , en fielt aen het een einde van

het hout een ront tafel- bort, gelijk een geveft

van een degen, om de handen voor het branden

te;bevrijdén
;
als men 'er dan mede fpeelt , zo laet

de kanten van het Slag-fwaart uitgeholt zijn , om
Pijlen op te léggen

,
gelijk de kanten van de

Vuur-raders gedaen werden ;
neemt dan foo veel

Pylen, alfïer gemackelijk in de lengte leggen

konnen ; die Pijlen moeten dan ontrent dry dui-
j

men hoog met fijn geflooten buskruit en houts-

kool gevult zijn van elx even veel ; en aen yder

Pijl moet gy een Makkere flag voegen * als boven

gezegtisin'tmaken van de Aart-pijlen; neemt '

dan die Pijlen, zoo gemaakt, en boort een gat

in 't eynde van yder flag, tot in het kruit toe ;
vult

'

die
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die gaten dan , als mede de monden , met fijn ge-
llooten bos-ktuit

; lijmt dan de Pijlen aan de
kanten van hetfweert, op deze manier: legt de
monden van de pijlen na het einde van het fv/aert,

en ffceekt de ftaert van deeerfte Pijl in demont
van de tweede , en de tweede in de derde

, en zoo
voorts, tot de lelie toe; neemt dan zoo veel
ftucken papieren als'er Pijlen op hetSwaart zijn ,
en lijmt de papieren op de Pijlen, daerze in mal-
kander gevoegtzijn : en begeert gy, dat beide
zijden met een aenfleking gebruikt werden, zoo
moetgy ontrent het midden van de breetedes
Swaerts een goot laten fchaven van ontrent een.
quartier dnims diep, en ook zoo breet; dari
moet men een gat boren ontrent de llaert van dc
lelie Pijl, by het gevell, tot in de goot, welk
met gellooten kruit moet gevult werden; legt
dan een loopent vuurtjen in die goot, tot het
èynde van 't Slag-fweert toe; dan moet gyeen
feat aen ’t eynde van het Slag- fweert booren

, in
de goot

, tot aen de ander kant van 't Sweert toe ,
|by de mont van de Pijl

, dieder aen gebonden is ;
vult dan dat gat ook met gellooten kruit , zooda-
nig, dat het de Pijlen aen de andere zijde aen
brant lleekt : zoo is het klaar. Plakt dan een pa-
pier over de goot, om het Ioopend vuur voor
uytvliegende vonken te bewaren

; dan is het klaer
om aen te Heken

: gy moet het aanfteken daer dc
'goot niet en is3anders fou het een confufie geven.

É 2, C A P.
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C A P. XL1

Om een JVater-pijl te maken.

DE Water-pijlen moeten in een Vorm ge-

Wekt werden ,
wiens gat ruim een duim

in zijn Diameter is; dan maekt men kaf-

fen tot die Vorm, gelijk men voor de Logt-pij-

len doet
,
en vultze met de gefeide water Compo-

fitie vier duimen hoog:dan neemt meneer het uit*

en doet’er de rol in
,
op de Compofitie , en trekt

het met de pees, tuilen de compofitie en de rol

toe, gelijk men aende Serpenten en Rad-pijlen

doet ,
om een (lag te maken : als dan maakt men

op de Pijl een flag , op de vorige manier ,
en bint

die aen het einde toe : voors neemt men twee on-

een fineer, een once Hars en zo veel V^as ,
fmelt

dat te famen ,
en beftrijkter de Pijlen mede , en

laetze droogen ,
fteekze dan aen ,

als de monden

met de felve Compofitie daarze van gemaakt zijn

gevult worden.
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C A P. XL 1 1.

*9

gen JVater-pijU welke , nadatze verteert is ,

vijf°ffis andere uitwerpt.

MAekt een Pijl van ontrent twee duimen
Diameters, envultze met water Com-
pofitie tot Water-pylen, ontrent vijf

duimen hoog
,
neemt dan de Pijl uit de V orm, en

fnijd het papier dat boven de Compofitic is
,
ge-

lijk met de Compofitie af ;
rolt dan de Pijl in een

vel papier, gelijk deLogt-pylen als men andere

|

kleine Vuur-werken op de Logt-pijien doen wil

;

neemt dan jtiift met een pafler het midden van de

gevulde Pijl , zonder liet papier, en boort in het

midden een gat
,

tamelijk groot
,
tot in dc Com-

pofitie : neemt dan een bereide flag
,
en fleekt dc

fichagt die in de flag is
,
in k gezeide gat , dat in dc

|

Pijl gemaektis, en bint dan de flag vafl acnde
Pijl: neemt dan zoo veel Pijlen

,
als in k papier

,

dat om de Pijl geroh is, gaen konnen , enltroit

een weinig fijn kruit op de bodem van het onge-

rolt papier, en vult mede de mont van elke Pijl

die meneer in fleekt ,
met fijn kruit

;
fleckt dan een

tamelijke groote flag in k midden van de Pijl
, en

doet de kleine Pijlen rontom de flag
,
en doet een

weinig Katoen tufichcn dehollighcit van de Pij-

len en de flag in, om het buskruit te bewaaren

E
3

voor
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voor gins en weder te hutzen, door de bewegingq

yan de Pijlen doet boven op de andere Pylen een

weinig geplukt Katoen , en bind het overblij-

vende papier daer feer vaft op
, fteekt dan deze

Pyl ,
zoo gemaakt in een doopfel van (meer

,
pik

, j

en hars, van elx evenveel, om de Pyl voor het
|

intrecken van het water te bevryden
,
en dan ifi'e

Idacr om aen te ftecken : en als men ze aanfteekt,

en in \ water fmijt ,
zoo falze een wijle onder wa- I

ter dueren , en dan weder boven komen
, en een ,

flag geven ;
dan zalfe een wijle op het water fwer- I

ven
,
en weder een flag geven ,

en met eenen fes

andere uitwerpen : zijnde feer vermakclijk om
aen te Tien.

C a P. XL II I.

Een recht uit-vloej'ends Water -pijl.

EEn redelijke groote Water-pyl gemaekt
hebbende, zoo moet menze als men ze re-

gel regt wil doen vliegen , op dufdanigen
wijfe ftellcn: laet een houtjen maken van dry
voeten ontrent lang, en dry duimen breet, en
en een halfquartier duims dik

;
fnijd het eene ein-

de wat fcherp , om dat het door het water te beter
vaart mag hebben ; en aen weder-zijden van dat
houtjen moet men een ftuk kurk vaft -maken

; en
ontrent

5
of 6 duim van ft einde dat fcherp ge-

fne-

* t
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fneden is , moet men het kurk uithollen
,
om de

Pylen in te leggen; van voren moet men het kurk

fcherp fnijden , en onder wat ront-agtig
,
en ma-

ken door het houtjen twee gaten, om'er dePyl

op te binden; en ahfer dePyl aengebonden is,

zoo moet men onder aen hét houtjen
,
regt ondei*

dePyl, eenftukdun loot voegen, watfwaerder

als dePyl, om dat dePyl regt om hoog leggen,

en niet op eene zijde vallen zoude: ook moet men
een ftuk loot onder aen het uitcrfte eynde van

\ houtjen vaft maken; en fineert dePyl met de

ftof-menginge waerin men de voorgaande Pyi

doopte, en vult de mont van dePyl met de Com-
pofitie daerze mede gevult is

; legtze dan op het

water
,
en fteektze met een lont aen brant , en ze

fal gefvvint voort loopen
, óp een regte linie.

C a P. XL IV.

Om eén ïVater-pijl teftellen , die , alsze

verteert is , verfcheïde andere uyt-

wcrpen zal.

MAektecn Pyl van een gemeene groote,

gevult met de Compofitie voor Water-
ter-pylen; als dan fnijd men *t papier,

dat boven de Compofitie is van de Kardoes ,
of

E 4 aen
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aen de Compofitie af; neemt dan een ftukbort-
papier ontrent twaalf daimen lang, en 425
duimen breet

, en buigt de twee eynden van het
bort-papier tot malkander, en lijmtfe vaft aen
een

, dan zal het een ronde kas gelijken
; neemt

dan een ander fluk bort-papier
,
en (nijd het ront

op vier duimen Diameters
, dat de bodem van de

kas fal zijn
, en maekt dat dan van de ront gebo-

ge kas vaft ; en in het middel-punt van den bo-
dem moet men een gat maken

,
met de groote

van de gezeide Pyl , zoo datter de Pyl ftijf ingaet

;

dan fteekt men de Pyl ind:e kas, zoodanighdat
het uyterfte einde van de Pyl gelijk is met de
binnenfte zijde van den bodem, en lijmtdePyl
en kas aen malkander vaft , dan neemt men zoo
veel kleine Water-pylen als in de kas gaen kan

,

desfelfs monden met boskruit gevuit zijnde-ftroit j

ook een deel fijn boskruit op de bodem van de 1

kas, en doet al de kleine Pylen in de kas; entuf-
fchende holligheit van de Pylen, doet een wei-
nig geplukt Katoen, oirder de Pylen vaft in te

houden; dan plakt men een dekfiel op de kas, en
(meert de Pylen en kas over al met gefmolten
peck, op dat het water de Vuur-werken nieten
zoude befchadigen: neemt dan een ftuk kurk, 1

net van de breete van den bodem van de gezeide
kas , en een halve duim dik

, en maekt in \ mid-
|

den van het kurk een gat, zoo groot, datter de

Pyl net doorfchiet ; dan doet men de Pyl door
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het voorfeidegat
, en fchuifthet kurk tegen den

bodem van de kas aen
, en maakt het daer vaft

:

als dan moet men een ftokjeh of fysjen nemen
van ontrent een halve duim dik

, en derde-halve

! voetlang, enfet het eene einde van het ftokjen

tegent kurk aen , en bint het op de Pyl , ontrent

j

een duim breet van ft kurk
, en bint het dan we-

der op de kerf in den hals van de Pyl; en laet aen

i
ft ander eind v$n ft houtjen een oog maken yan
yfer-draet

, oiitrent fes duimen lang
, en giet aan

ft een eynde een fware kogel, en aen het ander
einde buigt men cenhaekjen. dat in ftgezeide

oogjen moet gaen
;

als die Kogel daer dan aen

i
gepaft is

, zoo ifiè klaer om aen te fteken
; aenge-

ftoken zijnde
,
zal de kas

, door de fwaerte van de
kogels

, regt om hoog' op ft water ftaen, en de
Pyl zal onder de voorfeide kas in ft water bran-

|

den; enalzeverteertis,fullenalledekleinePy-

len zeer pleizierig uit de kas vliegen: maev men
moet deze en diergelijke Vuur-werken niet van
te hoogen plaets afwerpen , en hoe nader aen het
water, hoe beter, opdat de Vuur-werken bin-
nen in de kas, door al te fsvaren werp niet ont-
ftek werden. -

E
5 C AP.
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C a p. XL V.

Om IVater-kaerfen te moeken.

NEemteen pont boskmit
,
een vierendeel

houtskoolen, een vierendeel Iwavel en

een half-vierendeel falpeeter, dit felve

Gompofita maeckt een Teer bequaem ftoffafi om
*Vater-kaerfen te maeken

: gy kont de Kardoe-

fenmaeken op de boven-genoemde manier. Op
dufdanige wijs werdenfe gemeenelijk gemaekt;

men fou noch op veel meer andere wijfen de

Voet-loekers en Water-kaerflen konnen beduy-

den ; maer dit is de kortfte en gereetfte wijs.

C a p. XL VI.

Een JVater-bal die twee verfcheide Vij-

len uytfchiet , en ten laetften een

groote Jlag geeft.

MAckt een Bal als de voorgaende,maer ze.

moet een voet Diameters zijn, zy Tal ook

rontom het groote gat twee rege kleine

gaatjes hebben , om daar tweemael zoo veel Py-

len in te fteken , en de twee ryen gaatjes moeten
' ten minden anderhalve duim dieper zijn, als d?

eeri
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«eerfte rye Pylen , en onder de tweeryen pylen

moet een groote Slag-pijp gevcegt zijn, dieeen
duim lager moet wefen als de tweede rye Pylen;
en alle de kleine gaatjes

, voor de kleine Pylen,
moeten zoo rontom het groote gat geboort zijn ,

datze alle in het groote gat komen, om dat
, als dc

Compoiitie van de Bal verteert is, de Pylen aen
brant zouden gaen: en als men de eBal laden

wil
;
zoo doet men voor eerft een wackereSlag-

pijl in het middenfte gat van de Bal
, die met fijn

geftooten boskruit bereyt is
; vult dan het groo-

te gat in het midden voort op met de Compofitie
voor Water-ballen

, en fteekt in elk klein gaat-

jen een Pyl
,
met de mont nedervaers

, hebbende
de monden van de Pylen met fijn geftooten bos-
kruit te voorengevult, dan zoo plakt men over
de gaatjes

,
daar de Pylen ingeftoken zijn

, eenige
papiertjes, dan zoo fineert men de bal met hars en
{meer onder een geftnolten

, ook moet men de
papiertjes die over de gaatjes geplakt fijn heel vet
met zeep beftneeren

,
op dat de vonken geen hin-

der daar aen doen zouden : dan paft men in het
groote gat een houtepen, en als die in de kloot
vaft gemaakt is , zoo boort men dan nog in het
midden van de houte pen een klcindergat; want
de Compofitiefal dan daer fnelderen haeftiger
uitvlicgen : aldus maekt men nog een houte pen-
netjen

,
om dat gat te itoppen a tot dat men het

gebruiken wil.

C AP
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C a p. XL V 1 1.

Een Water-bal , die op vijfverfcheide rey-

Jen andere Pylen uitjebiet.

Ackt ccn Bal van ligt Bout ,
en ontrent

|\/ I een voet Diameters,als hetront gedrayt;

"“‘boort in deszelfs middel-punt een gat

ontrent handerhalve duim Diameters, en ontrent

tien of elf de halve duim diep ;
hakt dan de bal;

acnde zijden vyf- kantig, in vyf gelijke deelen

;

boort dan tuflehen de hoeken van de vyf kanten

en bet gat in het middel-punt van de bal vyf ga-l

ten
, zoo groot alze eenigfms lyden mag

,
en holtj

de platte zyden van de bal net in ’t kruis uit,om
;>

er|

Pylen in te leggen; alszc uitgehaelt zijn, zoojj

moet gy op de zelve platte zyden
5
ftucken houtsj

pafien, en met boute pennetjes vaft maken; en|

die houten
, zoo vaft gemaakt

,
mpet gy het eenj:

Drayer weder laten ront drayen, op dat de balf

haerfatfocn weder hebben mag; als het dan rontj

gedrayt is, zoo teikent de voorfeide houtjes , die

ter zijden de bal vaft gemaakt waren
,
enneemt-

zer alle af
,
en legt ze apart ; neemt dan vijf Wa-

ter-Pylen
,

en bintfe aen malkandereu
,

gelijk

mende Rad-Pylen doet; vult dan eerft het gat

in liet middel-punt van de bal inet water Com-
pofitie

,
en iet het wel aen met de ffttmper

,
dieder

'

toe
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ioepaft; als datg^t gevultis, dan moet gyeen

klein gat booren door een van de vyf grootc ga-

ten, tot in de Coitipofttie vanhetmiddelftegat,

omftr een loopent vuur in te doen ,
op dat als de

Compofitie in het riftdden van de bal verteert is

,

hetdePylen, die inftgroote gat zijn, dat in een

van de vyf hoeken geboort is , daar zoude doen

uitvliegen; neemt dan de vyf Pylen, die aen

malkander gebonden zijn, gelijk men de Rad-
Pylendoet, en legt de montvan de eerftePyl,

acn de kant daer de Pyl eerft uytvliegt , hebben-

de te vooren een klein gaatjen geboort in die uit-

geholde kant, tot in den bodem van dat gat,

daerdePylen in gefteltzijn, dieder eerft fullen

uitvliegen , om t
dat alsftr die Pylen fullen uit-

vliegen
,
de eerftePyl aen de kant van debalge-

ftelt
,
aen brant foude geraken ;

lijmt dan die Pyl

aen die kant van de bal vaft
;
en aen de tweede

hoek, dieaen deftaert vandefePylis, moetgy
ook een gat booren , tot in den bodem van ft gat

daer de kleine P ylen in gcftelt zijn * dieder de

tweede rèys lullen uytvliegen; en doet zoo met
de derde , vierde ende vijfde

;
en tuftchen de eer-

fte en de lefté Pyl
,

die acn de kant geftelt zijn ,

moet gy een ftuk dun yfer in fteken
, op dat de

eerftePyl de lefteniet aen brant mag fteken, en

alzooeen verwerrjnge maken: als al de vyfPy-

len aen de bal zoo geftelt en vaft gelijmt zijn ,

neemt dan de vyfftucken houts ,
die op dc kanten
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gepaft fijn, en let elkftük op fijn teikerfing, en
lijmtze aen de bal vaft; neemt daar na ontrent

30 kleine Pylen ofmeer, zo meiv’er meer in kaïi

krijgen
, en beftroyt de bodemen van de vyf ga-

ten, dierontom het middel-punt gcboortzijn,
I

en Iteekt in élk gat fes Pylen
, hebbende de mon-

den van al dë Pylen gevult met fijn geftooten

boskruit; doet dan tuffen de Pylen een weinig
geplukt Katoènj omze van fchommelen te bevry-

den , en plakt op yder gat een ftuk papier
, als daii

paft een houte pen in des middel-puntsgat, en
maektze vaft met een yfer plaetjen

, en boort
door de houte pen een gat van ontrent een halve

duim wijd ^ omze daar door aen brarit te fteken i

doet dan daar weder een klein pennetjen in , om
het te ftoppen , totter tijt toe dat gy het gebrui-

ken wilt : en als ghy het wilt gebruiken
, zoo

vult het voor-zeide gat met water Compo-
fitie , ën fteekt het aan , en werpt de bal in het

water.

Noteert dat de balrontömmet pik moet be-

fmeert werden.

C Ap.
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Cap. XLVIII.

79

Een Water3>d die met groote kragt op

het water brant.

TE vooren wetende van wat grootte men dë
bal maken wil

, zoo neemt de omtrek en
dan dë helft daer van ; als gy dan de pafler

3p de wijte van de halve omtrek gefet hebt
, zoo

:rekt op die wijte een Cirkel op een goet ftuck

Canefas
,
en fnijd die Cirkel daer uyt

,
die de helft

van ii bal fal zijn, zoo dat als men twee fulke ftuc-

ten aen malkanderen nayt
, het een kas fal zijn na

i begeerte : by exempel men begeerde een Bal

an fes duimen Diameters te hebben , van zoo
en bal moét de omtrek zijn

, 7 tot 1 2 /t welk is^

8 en f duimen, zoo dat de helft is 9 enr-dui-
! ïen , dat dan den Diameter van hét KanefaS
toet zijn

, zoo dat als twee van deze ftucken aen
ïalkander genayt zijn

, het een Bal werden fal

,

'einig minder als fes duimen Diameters, maer
ïen moeten de 2 ftucken Kanefas niet rontotn

ayen, maar een opening laten, om de Bal daar

ïede te vullen : hebbende dan zoo een kas ge-
ïaekt , zoo moet men voortgaan

, om die te vul-

|

:n , dat op deze manier gefddet : men moet eerft

ry of vier lepels vol van de Compolltie voor
ICater-ballen. in de kas doen; dan neemt men

een
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een ftok digt op malkanderen ; dan doet men’ef

^ a4 lepels vol van ineenzet het weder met den

ftok aen, als voren; en zoo doet men tot de kas

volis; als men aenhet vullen is, moet men de

Bal met de hant fatfioneereri datter geen builen

in en zijn ,
nayt dan de Bal digt toe ;

en bint hem
vaft, onder het binden ëenoogjen makende of

een eyntjen aen-latende om de zelve daar by te

hangen in het aan- (teken; en aen weder- zijden

van het oogjen maekt men een gat , omtrent een

derde duim diep ,
daer fteekt men dan twee haute

pennetjes in ,
dieder in (luiten , dan doopt men

hem in pek ,
hars en fmeer onder een gefmolten *

en dat hervat men twee ofdry maals.

Als menze gebruiken wil , zoo trekter de pen-

netjes uit, en vult de gaatjes met fijn böskruit,

fteekt ze dan aen bram, en werptze in het water. <

C A P. XLIX;

Een JVater-bd die ver/ebeideflageti

geeft:

LA et een holle kloot maken in twee ftuckeh*

gelijk twee houte kapjes , zo dat als die twee

Ituckén aen malkander gevoegt zijn, het

een ronde kloot fal wefen : in deze kloot moeten
verfcheide gaten geboort zijn

, zoo groot ,
dactef

m



der Vuur-wcrlteti. Si

In eik gat een Ganfe fehagt gaan mag ,
die daer

i eden in paft , maakt dan zoo veel Slag-pypen , als

I gy toi defe Bal gebruiken wilt : hoe die Slag-py-

(

pen gemaakt moeten fijn is boven aérigewezen

:

i hebbende dan zoo veel Slag-pypen gemaekt ,
als

I

gy tot u Bal van doen hebt ,
vult dan de t\v ce hal-

ve klooten met de Compofitie voor \C
r
ater-bal-

len heel ftijfen digt aen malkandercn ;
als zy ge-

vultzijn, voegt dan de twee halve klooten aen

|

malkanderen
,

enlijmtze vaft, en binthetront-

ï öm met gloyent yfer-draat vaft: maer weeft iii

het binden voorfigtig , dat gy het yfer-draet over

de kleine gaatjes , die gemaekt zijn ,
om’er de

i

fchalten in te doen
,
niet en bint : maar gy moet

het yfer-draat tuffen de gaatjes omwinden, en fö

over al vaft maken.

1 Neemt dan de Slag-pypen
,
en boort in ft mid-

I den van de felve een gat , om’er een fehagt in tc

I ftecken ; dan een fehagt in deSlag-pijp, gevult

i zijnde met fijn geftooten boskruit ,
neemt dan

! de Slag-pyp by de fehagt en dooptze over en weer
> over in gefmoltcn pek , om?c vaardigh te ma-
ken .

Neemt dan de Slag-pypen foo gepreparëert j

te weten alze alle in pik gedoopt zijn geweeft
,
en

fteekterinelk gateen, tot dat de kloot rontom
gevult is; maekt dan in die kloot een redelijk

groot gat, omtrent zoo groot als een half- vats

deu vik gat , om de kloot daer by aen brant te fte-

F ken

:
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ken ; dopt dan dat gat met een deuvik
, en over 1

de felve moetgy een yzer plaetjen fpijkeren
,
om

datterdc tap onder het branden niet en zoude
uit-fpringen; door het yzer en de tap moetgy
een gat maken ontrent een halve duim Diame-
ters, maekt dan in dat gat een pennetjen vaft, op
datter de Compofitie niet uit en valle, enbe-;

pekt het over al; als gy het aenfteken wilt foo;

trekter het pennetjen uit
, en vult het gat met ge-

J

ftooten houtskool en boskruit onder een ge-j

mengt
, (leetkze dan aen brant en werpze in hetl

water.

C a p. L.

Een Water-bal die verfcheyde Pijlen

nihverpt.

LAet een kloot maken van ontrent acht dui-j

men Diameters van ligt hout, en boort in

het midden een gat
, ontrent twee duimen]

wijd,en Teven de halve duim diep,boort dan ront-j

om dat gat fes ofagt kleinder gaatjes
, in welken

men de Pylen (leekt, en daarom moetgy dc gaten
maken na de groote van de Pylen die gy daer toe]

gebruiken Tuit
; wantfy moetender vryen mac-

kelijk uitgaan; en dé kleine gaatjes die rontom]
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tiet gat geboort zijn ,
moeten fchuyns wefen, foo

«dat dé kleine gaatjes, boyen op de kloot, een

^duimvan de grootte moeten zijn; en onder die

kloot moeten de kleine gaatjes in het grootegat

‘komen; vult dan het groote gat metdeCompo-
jfitie tot de eerfte 'Water-bal, en fteekt in elk

Bdein gaatjen een Pyl ;
metdemont nederwaarts j

(en plakt boven op de kleine gaatjes papieren
,
en

fmeert dan de papieren heel wel met hars en

l'meer , en maaktze daar na vet met zeep , op dat

ide voneken daer geen fchaden a:en doen.

Laet dan een tap drayen, die in het groote

gat klemt ,
klopter die dan met een hamer.in , en

zoo de tap met het opperfte gedeelte van de kloot:

niet over een en komt
,
fnijdze .dan met de kloot

gelijk
,

of boort in de tap een gat , ontrent ëeti

halve duim wijd
,
op dat het vuur door het kley-

ne gat des te kragtiger uytbefftcn mag : op dé

|
tap moet gy een ituk blik yalf fpijkeren

3
gelijk

|

voren gezegt is.
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C A r. LI.

Compofiïis tot Vuur-werken die haer werk *

op het water doen.

Compojïtie tot Water-pijlen.

Laet dit alles fijn geflamt en onder malkander
geroert werden, dog de Pijlen Tullen ecnroTag-
tigc fleert hebben

; dogh foo ghy begeert datfe
helder branden Tuit

, zoo
Neemt Salpeter een pont*

Boskiuit drie oneen.
Swa !/cl ecnhalfpont*

}
van elx een half pont*

Houts-kool twee oneen.

Nog een ander.

Neemt Swavel vier oneen,

vijfoncem

Tes oneen.
Dit fijn geflooten en onder malkander

Boskruit

Salpeter

geeft een heldete brant.
geroertj.

Nog een ander

.

Neemt Maflik een pont.

Witte
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Witte Wierook
Gum Sandrak.

v

Ongeblutfte Kalk
Swavcl /van elx ander-

Bitumen
\

halfpont.

Campher
Boskruit

Hars
Salpeter vijfde halfpont,

Mengct dit alles te famen.

Nog een ander Compojïtie
, die onder het wa-

ter bram.

Neemt Swavel

Boskruit

Salpeter

Gampher
Bitumen

een pont.

negen oneen,

anderhalfpont,

een once.

een once.

Mengt dit met Peter-olie
, of gekookte Lijn-

®lie.

Een Compojïtie die met water aen brantgaet.

Neemt OliedeSateribus

Lijn-zaet olie

Olie van Eyeren

Ongeblutfte kalk

Swavel

Campher
Bitumen

F 3

een pont.

dry pont.

een pont.

agt pont.

twee pont.

vier oneen,

twee oneen.

Men-
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Mengt dit te famen onder een.

Een ander.

Neemt Salpeter een pont.

Bloem van Swavel negen oneen

Kolen van verrot hput les oneen.

Campher anderhalve once.

-\van elx fo veel als
Olie van eyeren ( genoegis
Deteribus ^temaken.

een

Ofneemt StyraxCalamita

Salpeter

Alphaltum

Swavel

V ernis

een pont.

vier oneen,

yier on:cn.

d:y oneen,

fes oneen.

Maek daer van een deeg : neemt dan een aerde

potjen, en befmeert het overal met ongeblutfle

Kalk, en doet het voorfchreve deeg in dat potjen,

vult dan de holten rontom het deeg met onge-

blutfteKalk, enftopthetdigttoc, dattergeen

logt by en kome ;
bint dan de pot rontom met

yfer-draet , en zetfe in een Kalk oven ,
als men de

Kalk brant ;
en laetze daer ftaen

,
en het fal een

Been werden ,
die met de minfte vogtigheyt aen

brant zal gaen.
‘ Neemt een ey,en maekter boven een gaatjen in,

om de doyer cn het wit daer uit te doen , vult dan

<jle eyer- fchael met de volgende Compofitie , en

flopt het gaatjen toe met lak of was : fmijt het
' ' dan
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daji in \ water
, en het zal met een vlam uit

berften.

Neemt Salpeter 1

Swavel >van clx even veel,

OngeblutfteKalk )

Mengt het te famen.

Een Compofitie tot een Water-bal.

Neemt Boskruit

Swavel

Campher.

Peter olie

Lijn-olie.

Spijk-olie

Calaphonic.

Een ander.

Neemt Boskruit

Swavel

Campher
Calophonie.

Salpeter

Peter olie

* Lijn-olie

Spijk-olie

Een ander.

Neemt Salpeter

Geftooten boskruit

Levende Swavel

F 4

een pont,

vier oneen,

twee oneen.

^.van elx twee loot.

een loot,

vier loot.

anderhalfpont,

feven oneen,

twee oneen,

een once.

fes oneen.

^van elx een once

een loot.

een pont.

een vierendeel,

dry oneen,

Cauv
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Campher
Hars

Lijnzaet olie

Olie Benedikt

^van elx twee oneen.

^•vanelx een once'

Nog een ander.
}

J

Neemt Boskruit anderhalfonce.

Salpeter

Swavel

Houtskool

twee oneen.

een once.

vier oneen.

No£ een ander.
'• o

Neemt Salpeter twee pont en dryvierendeel.

Swavel dertien oneen.

Geitooten glas anderhalve once.

Gefmoltcn tuig vier oneen.

Zaegzel een halfpont.

Stael-'vijlzel een once.

Kolen dryvierendeel once.

Met een weinig Lijn-olie , hoe wel niet te veel,

aen de vogten , en ten lelden een halfloot Koorn
Pulver.

Een ander.

Neemt Salpeter vier pont en twee oneen.

Swavel een pont en anderhalfonce.

t
Geftooten glas vierdehalve pont.

Hamerfiag anderhalve once.

fes oneen,

negen oneen.

Lin~

Gelmolten turnO
Saegzel
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Linde-kolen anderhalve oncc.

Met een weinig Lijn-olie bevogtigt, enten

laetlien anderhalf loot grol pulver daer mede 011-

dergemtngt.

Een ander.

Salpeter twee pont en een vierendeel oncc.

Swavel tien de halve once
#

Hamer-flag anderhalve once.

Geftooten glas derdehalve once.

Gefmolten tuig dry oneen.

Zaegzel vijf de halve once.

Linde-koolen andcrhalfonce.

Een ander.

Neemt Salpeter twee pont en twaelfoneen.

Swavel dertien oneen.

Geftooten glas anderhalve once.

Gefmolten tuig fes oneen.

Zaegfel een half pont.

Linde-koolen vijfvierendeel once.

Meteen weinig Lijn- zact olie bevogtigt, en

ten laetften anderhalf loot grover pulver ,
tot be-

ter opheffinge of verhooginge yah de vlammen

,

daer onder gemengt.

F
5

CAp,
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C A F. LU.

Een Schip met Vuur-werken , welk eenige

bewegmge toonenfal.

MAekt een klein Scheepje», maer op fui-

ken manier dat gy de luiken daer kont

afnemen
,
onfer deVuur-werken des te

gemackelijker in te leggen ; achter in het Schip,

moet een boute rol geftelt zijn
, en beide de rol-

len moeten vol pennetjes fteken
;

op die twee

rollen moet dan een ftuk leer gefpannen werden
dat wel ftrak en ftijfis

,
gelijk men doet in ft ftel-

van de lederen op ft Kafteel ,
om eenige bewegin-

ge van beelden te vertoonen
;
en op dat leer moe-

ten fekere bcpldetjes geftelt zijn
,
die gins en weer

vanagterennavooren
,
en dan weer van voren

na agteren toe fullen loopen
; en op die rol

,
die

in ft agterdeel van ft Schip is
, moet een rad van

acht oi tien tanden zijn
;
dan moet gy een fchroef

fonder einde foodanig van binnen in het Schip

ftellcn ,
datze in ft gezeide rad lo"opt, en moet de-

felve mede fo lang wefen , datfe agter uit.de Spie-

gel van ft Schip komt, om aldaer een Vuur-rad
vaft te maken, dat het geheele werk fal doen gaen;

de as van dit rat mpet hol zijn
, om dat als het rat

verteert is het vuur foude geven , aen het gefchut

dat op het Schip te boort lek } hebbende te voren

een
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ccn loopent vuurtjen rontom het Schip gekit,

gelijk men op de Kafteelcn doet ,
om het gefchu

daar door de een na de ander te lollen.

Achter boven op de Spiegel moet een ronde

|

kas van Vuur-werkcn geltelt zijn,gelijk de Vuur-

kolftoe-gefteltwert, onfer verfcheide, Serpen-

ten uyt te werpen i maer deze moeten met water

Compc^fitie gevult zijn
,
in \ fatfoen van een lan-

taarn
,
die gy zoodanig maekt, dat als net gelchut

geboll is
,
de gezeide kas foude aenbrant raken

,

en dat door een loopent vuurtjen dat op net lelie

ftuk, dat lelt geloftwert, aenbrant lal geftoken

werden.

Een Compoftie tot Slag-poeder

.

Neemt Salpeter een once °

Swavel 7 elx een kalf

\£rijn-lteen Sout. S once.

Een ander.

. Neemt Swavel dry oneen.

Wijn-fteen Sout anderhalfonce.

Zwavel een once *

Elkbezonder geftooten en gefift; en daerna

gewogen, en onder een gemengt, zoo legt een

weinig op een duyt
,
en dat op een kole vuurs ge-

kit
,
geelt een harde llag.

Compofitie tot een loopent vuur.

Salpeter acht oneen,

kevende Swavel vier oneen.

Gcitoo-
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Geftooten Boskruit twee oneen, |
Campher i once.

j

Dit alles befonder fijn geftootcn fijnde, en
onder malkander gemengt met een agfte deel !

van een once Salpeter Olie, en daer zoo veel

Lijn-zaet Olie, met twee of dry droppelen '’tjfef- 1

fens , en niet al te gelijk onder gemengt
, op dat

|
de Compofitie te gelijk over al vogtig wert.

E Y N D E.

REGIS



REGISTER.
B.

om Vormen tot Vuur'pijlm te maken.

Een Poeyerte maken tot Vuur-werken langensde

aerde. 28
EenV:turkal temaken dieverfcheide Vuur-ballen

uytfchiet

.

FenVmr-bal die verf:h'eydefagengeeft. 59
Een Vmr-werk^dat men op eenfiokfanfeeken. 60
EenVnur-kaers te maken. 6

1

Een uiart-pijl die gins en wederfpeelt.
Een Slag-fwaert te maken dat metbeydc handen

gebruikt wert. '

Een recht uytvloeyende Water-pijl tè maken. 70
Een EVater-pijl tefeilen , die alsfe verteert is ver-

fcheyde anderen uytwerpenfal 7 z

Een Waterbal die twee verfchetdePijlen uytfchiet,
en eengrootenfagjgeeft. yj.

Een IVater-bal die op verfcheyde reyfen andere
Pijlen uytf:hiet. y<$

Een V ater- bal die met grooten klacht op hetwa-
ter brandt.

yp
Een Wdter-bal die verftheydefagengeeft. 8o
Een Watcr-bal die verf:heide Pijlen uitwerpt. 8 z
Een Schip met Vuur-werken

, welk^eenvge bewè-
ginge doenfal. *

pQ

Fol. i

E.

90
Boe



REGISTER.
H.

Moe men Koetfoekcrs makenfal
,
gelijkjmenfe ge

-

menelijk^gebruykt. 64

K.

Kardtefcn tot Vmr-pijlen te maken; 9

L.

Lijn:pijlen ofte Lijn-locpers te maken. 3 j

O.

Om Vuur-?ijlen te vullen en aen tefetten. 1

1

Cm Vuur-pijlen te maken daer Sterren
,
Klappers,

Serpenten en meer andere faken in gefooken
werden. 1

5

Om ordjnariVmr-pijlen te maken , en hoe men die

aen de rijsjesfal binden. 1

7

Om dobbelde Logt-pijlen te madken
,
dat als da

cerfte verteert is
, de tweede wed.er aengaet. 2 o

Om een Logt-Pijl te maken die in ’t opvliegen

,

Serpentenfal ujt-fchieten als twee nederdalen-

de Sterren. 2 2

Om een aerdige Mart-pijhè maken 26'

Qm verfc heide Kuur-werken te maken die men in

de kas van de Logt- pijlen doet. 2 8

Om een S terre met een fiaert te maken.
3
2

Om Serpenten temaken.
3 3Omfagen ep Logt-pijlen te maken.
3 3

Om Klakfe-buJJen, anders Klappers
,
aen malkan-

deren



register:
ren te maken , datfe meer als honden flaven

geeft. 37Om een VuUr-rat te maken.
3
6

Om Pijlen op het rat te binden.
3
6

Om een rat te maken dat op de aerde loopt.
3 7Om een (laende rat te maken dat verfcheydefagen

geeft-
,

41
Een rat dat verf:heide Pijlenf?hiet. 40
Eenftaende rat dat verfcheyde Serpenten uyt-

fcloiet. zj.1

Om een Kafteel van V'mr-raderen te maken
,
en hoe

deVuur-werken daer in gefooken moeten wer-
den. 44Om een Kafteel te maken, dat beweeginge toont

.
48

Om een Draek °f diergelijke beef op een lijn te

doen loopen.
^
1

Om een Draak te maken die op een tou door een

krnikbewogen wert
,
en verf:heyde werken uyt-

fchiet. v 52
Om de voorgaende Draak

. °p een ^jn te doen loo

?en '

.
54 ”

Oneen ronde bal in de logt te vertooren. 63
Omeen helen kas met Logt-pijlen gelijkte doen

uytvliegen.

Om een Vuur-degen
, Slag-fwaert of fcherm-de-

gen te maken. 6
$

P.

Poeder tot Sterren om een vlamment vuur te maken.

dat



REGISTER.
|

dat men in de mont van de Serpenten 'en Wa-
J

ter-pijlen doet. 29 |

Toeder tot Sterren van een blauw roode kleur. 29,

3°i3 I
;

S.

Sterren die eenJlag geven als de helderen brandt \

verteert is.
J

1

V.

Verfcheyde Compoftien om Vuuf-pijlen temaken.
2

3 >24,25.

W.
Water-pijlen te maken, na datfe vertecre is, vijfof

Jes anderen uyttverpt.

Eynde des Regifters

.
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